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اخبـارصنعتپنجره

همراه با پنجرهایرانیان در نمایشگاه ساختمان تهران
پنجرهایرانیان از کلیه فعاالن و عالقهمندان صنعت در و پنجره و ساختمان دعوت
میکند تا در هجدهمین نمایشــگاه بینالمللی صنعت ساختمان تهران از غرفه این
نشریه در سالن  38Bبازدید کنند.
نشــریه پنجرهایرانیــان طبــق روال هرســاله خود امســال نیز همراه با ســایر
مشــارکتکنندگان و فعاالن صنعت ساختوساز در هجدهمین نمایشگاه بینالمللی
صنعت ســاختمان تهــران حضــور دارد .هجدهمین نمایشــگاه بینالمللی صنعت
ســاختمان تهران از  15تا  18مردادماه  97در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
تهران توسط اتاق تعاون ایران برگزار میشود.
گفتنی اســت ،مشــروح گزارشهــا و گفتگوهای خبــری بــا بازدیدکنندگان و
مشارکتکنندگان در هجدهمین نمایشــگاه صنعت ساختمان تهران در شماره آتی
نشریه پنجرهایرانیان منتشر خواهد شد.

آغاز پیش ثبتنام دهمین نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجرهایرانیــان؛ پیش ثبتنام دهمین نمایشــگاه بینالمللــی در و پنجره و صنایع
وابسته تهران آغاز شد.
متن اعالمیه شماره  1این نمایشگاه به این شرح است:
با توجه به آغاز پیش ثبتنام دهمین نمایشــگاه بینالمللــی در و پنجره و صنایع
وابســته متقاضیان محترم میتوانند با مراجعه به سایت اینترنتی نمایشگاه به آدرس
 www.titexgroup.comنســبت به انجام پیش ثبتنــام خود اقدام کرده و
کلمــه عبور و کد کاربری خود را دریافت کنند .ضمنا در این خصوص اطالعرســانی
الزم از سوی ستاد برگزاری نمایشگاه انجام خواهد شد.
گفتنی است ،دهمین نمایشگاه بینالمللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران بهعنوان
بزرگترین رویداد تخصصی در حوزه صنعت در و پنجره در منطقه خاورمیانه ،از تاریخ
 3تا  6بهمنماه سال جاری توسط شرکت بینالمللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.

نهمین نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی تهران
پنجرهایرانیان؛ نهمین نمایشــگاه معماری و دکوراسیون داخلی تهران ()Midex
دیماه  97در تهران برگزار میشود.
نهمین نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی تهران ( )Midexاز  ۲۱تا  ۲۴دی
 ۱۳۹۷در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران پذیرای عموم عالقهمندان،
معماران و طراحان داخلی خواهد بود.
نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی تهران مهمترین رویداد حوزه معماری ،خانه
مدرن ،هوشمندســازی ،تکنولوژیهای نوین ساختمان و دکوراسیون داخلی در ایران
محسوب میشود.
گروههای کاالیی حاضر در نمایشــگاه  Midexایران شامل دکوراسیون داخلی،
معماری و طراحی ،الکترونیکی ،فضای باز ،در و پنجره و شیشــه ،پوششهای نما و
محیط ،سازه و مصالح ،زیستمحیطی ،تأسیسات ،خدمات و ...است.
گفتنی است ،عالقهمندان به حضور در این نمایشگاه میتوانند برای کسب اطالعات
بیشتر به سایت نمایشگاه مراجعه کنند.

اخبـارصنعتپنجره

تقدیر وزیر کار از وینتک
پنجرهایرانیــان؛ وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی در کنگره «برند ملــی ،اقتدار ملی» از
وینتک بهعنوان برند برتر ملی تقدیر کرد.
کنگره «برند ملی ،اقتدار ملی» روز دوشنبه  11تیرماه  97با حضور علی ربیعی وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در مرکز همایشهای صداوســیما برگزار شــد .در این همایش از شرکت
آدوپن پالستیک پرشین (برند وینتک) و  100شرکت و برند برتر ایرانی تجلیل به عمل آمد.
وزیر کار در بخشــی از سخنان خود برندســازی را یک فرایند پیچیده اجتماعی برشمرد و
تاکید کرد :محصول در کارخانه ســاخته میشود و برند چیزی است که مشتری میخرد .من
بهعنوان وزیر کار و در حوزه مســئولیتم برای رونق این روند و افزایش قدرت خرید ایرانیان
کمک خواهم کرد.
ربیعی برند را معادل اعتماد و دارایی نامشــهود برشمرد و گفت :برند رابطه معناداری نیز با

اقتــدار ملی دارد و ما از برندهای خود میتوانیم برندهای بزرگ ایجاد کنیم و ســاخت ایران
را اطمینانبخش کنیم .با اعتماد داخلی و ســرمایههای اجتماعی و افزایش داراییهای نهفته
در خالقیــت ایرانی رابطه معناداری بیــن برند و اقتدار ملی بروز مییابد و پاســخی هم به
زورگوییهای دولت آمریکا خواهد بود.
وی در پایــان تاکید کــرد :روزهای دشــواری را میگذرانیم و اما ایمــان دارم که جامعه
بینالمللی ناچار میشود ما را بازگرداند .لذا برای آن روز باید خود را مقتدر کنیم و با برندهای
باالتر آماده ورود به جهان شویم.
گفتنی اســت ،در پایان این کنگره مهندس زرگر ،معاونت بازرگانی وینتک به نمایندگی از
طرف کاوه خداپرست ،مدیرعامل شرکت آدوپن پالستیک پرشین (وینتک) تندیس برند برتر
ملی را از دستان دکتر ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دریافت کرد.
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از وینتک برای دومین سال متوالی تقدیر شد
پنجرهایرانیان؛ در نهمین همایش تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشــتغالزای کشور
از مجموعه وینتک با اهدای لوح و تندیس ،تقدیر به عمل آمد.
نهمین همایش تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور با حضور محمدجواد
ظریف ،وزیر امور خارجه ،عباس عراقچی ،معاون وزیر امور خارجه ،مصطفی کواکبیان،
نماینده مجلس شــورای اسالمی ،فرزانه شــرفبافی ،مدیرعامل هواپیمایی ملی ایران
و جمعی از مدیران و کارآفرینان برتر کشــور عصر روز شــنبه  2تیرماه  97در ســالن
همایشهای بینالمللی صداوسیما به کار خود پایان داد.
دکتر عراقچی ،معاون وزیر امور خارجــه در نهمین همایش تجلیل از کارآفرینان و
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مدیران اشتغالزای کشور با بیان اینکه برجام در شرایط غیرعادی به سر میبرد ،اظهار
داشــت :به دلیل خروج آمریکا از برجام ،که باید به دالیل آن بپردازیم ،وضعیت برجام
غیرعادی است .ما و بقیه اعضای باقیمانده در تالش هستیم اگر بشود برجام به مسیر
خود ادامه دهد و اگر نشــود به وضعیت ماقبل برجام و حتی فراتر برگردیم .آمریکا از
برجام خارج شــد و تحریمها که بخشی از آن طی دو و نیم سال گذشته برداشتهشده
بودند ،برگشتند و تعادل برجام که بسیار حساس و ظریف بود بههمخورده است.
در انتهــای این همایش ،مهندس زرگر به نمایندگی از مجموعه وینتک لوح تقدیر
و تندیس کارآفرین برتر را از دستان دکتر ظریف دریافت کرد.

اخبـارصنعتپنجره

با حمایت هافمن مسابقه بزرگ  ۲۰۱۸نفری شطرنج برگزار شد
پنجرهایرانیان؛ مســابقه بزرگ شطرنج سیمولتانه تبریز  2018با حضور ده استاد بزرگ
شطرنج دنیا و حمایتهای همهجانبه هافمن در تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هافمن مسابقه بزرگ  ۲۰۱۸نفری شطرنج سیمولتانه با حضور
آناتولی کارپوف روسی ،استاد بزرگ شطرنج جهان و رامبد جوان بهعنوان میهمانان ویژه
در پارک ائلگلی برگزار شد.
در این مسابقه که به مناسبت تبلیغ رویداد گردشگری تبریز  2018اجرا شد ،آناتولی
کارپوف روسی اســتاد بزرگ شــطرنج جهان و رامبد جوان بهعنوان میهمانان ویژه
حضور یافتند.
ســیمولتانه که مســابقه همزمان استادبزرگهای این رشــته با چندین نفر بهصورت
همزمان است ،میزبان  8استاد بزرگ از ایران ،جمهوری آذربایجان و گرجستان بود .استاد
بزرگ احســان قائممقامی ،رکورددار تاریخ سیمولتانه جهان و گینس ،استاد بزرگ اصغر
گلیزاده ،تنها استاد بزرگ تاریخ آذربایجان ایران ،استاد بزرگ مرتضی محجوب زردست،
رکورددار اسبق سیمولتانه جهان و گینس ،استاد بزرگ مسعود مصدق پور ،قهرمان اسبق
جوانان جهان ،استاد بزرگ پوریا درینی ،استاد بزرگ امیررضا پوررمضانعلی ،استاد بزرگ

الوی باجارانی ،از جمهوری آذربایجان و قهرمان ســابق نوجوانان جهان ،اســتاد بزرگ
کنستانتین شاناوا ،عضو تیم ملی گرجستان ،استاد بینالمللی احمد عسگریزاده ،قهرمان
ســابق نوجوانان آسیا ،استاد بینالمللی امید نوروزی ،قهرمان سابق نوجوانان آسیا و جام
فجر ،استاد فدراسیون جهانی نیما حسینزاده ،امیر رضاپور آقاباال ،پدیده درخشان شطرنج
تبریز و آذربایجان و سارا ســادات خادمالشریعه ،برترین بانوی شطرنجباز ایران بهعنوان
مسابقهدهندگان همزمان با  2018نفر در تبریز حضور داشتند.
این مســابقه که با حضور رئیس فدراسیون شطرنج آغاز شــد ،از  5شبکه صداوسیما
بهصورت زنده پخش شد.
بر اســاس اعالم دبیرخانه مسابقه 644 ،نفر معادل  29درصد از شرکتکنندگان 2018
نفری ،افراد زیر  18سال 306 ،نفر معادل  14درصد ،افراد  18تا  25سال 959 ،نفر معادل
 42درصد ،افراد  25تا  45ســال و  354نفر معادل  16درصد کل شرکتکنندگان باالی
 45سال سن داشتند.
گفتنی اســت؛ هافمن یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.ســی در
کشور است.
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جلسه هماندیشی مدیران هافمن با نمایندگان برتر
پنجرهایرانیان؛ همایش دوروزه مديران ارشــد هافمن با نمایندگان و توليدكنندگان برتر این
مجموعه در روزهای  13و  ١٤تیرماه در هتل شهریار تبریز برگزار شد.
همایش مدیران و نمایندگان برتر هافمن با هدف بررســی مشــکالت و مســائل مختلف
مجموعه هافمن ،با بيان دیدگاهها ،نظرات و پيشنهادات اکثریت توليدكنندگان برتر هافمن و
مديران ارشــد اين شركت برگزار شد .در نظر گرفتن نظرات نمایندگان در تصمیمگیریهای
آتي شركت ،بیشازپیش نمایانگر يكپارچگی خانواده هافمن و تاثير گذاري كليه اعضا در طی
مسیر پیش روی مجموعه بزرگ هافمن بود.
نشست هماندیشــی این همایش با ارائه توضيحاتي از سوي مهندس حمیدیه ،مدیرعامل
هافمن و ترسيم اهداف ،سیاستها و چشماندازهای کوتاهمدت و بلندمدت شرکت توسط وی
به پايان رسيد.
گفتنی اســت ،هافمن یکی از بزرگتریــن تولیدکنندگان پروفیل اســتاندارد در و پنجره
یو.پی.وی.سی در کشور است.
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محصول اوزل در وبسایت دیجیکاال قرار گرفت
پنجره ایرانیان؛ ماده تمیزکننده پنجرههای یو.پی.وی.سی و انواع پی.وی.سی اوزل،
از طریق وبسایت دیجیکاال به عالقمندان عرضه میشود.
منوچهــر قادریان مهربانی ،مدیریت گروه تولیدی بازرگانی اوزل ،ضمن اعالم این
خبر توضیح داد :در پی اســتقبال کمنظیر مصرفکنندگان از این محصول ،به منظور
اینکــه متقاضیان خرید جزئــی این محصول نیز بهراحتی به مــاده تمیزکننده اوزل
دسترسی داشته باشند و در پی مذاکراتی که با مدیران سایت دیجیکاال انجام دادیم،
از ایــن پس هموطنان عزیزمان بهراحتی میتوانند از طریق ســایت دیجیکاال این
کاال را خریداری کنند.
گفتنی اســت ،این ماده تمیزکننده پنجرههای یو.پی.وی.سی و انواع پی.وی.سی
با فناوری نانو با مشــارکت یکی از واحدهای فناور مســتقر در مرکز رشد پژوهشگاه
مواد و انرژی ،توسط گروه تولیدی بازرگانی اوزل تولید و همزمان با برگزاری نهمین
نمایشــگاه در و پنجره تهران روانه بازار شــد. همچنین گروه تولیدی بازرگانی اوزل
موفق به اخذ تاییدیه فنی کرم تمییزکننده یو.پی.وی.سی ،از شرکت مهندسی توسعه
مواد و فناوریهای پیشرفته آپادانا شده است.
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تقدیر از فربد بهعنوان تولیدکننده برتر در همایش انبوهسازان مسکن گرگان
پنجره ایرانیان؛ در همایش سراســری انبوهســازان مسکن و ساختمان کشور که در گرگان
برگزار شد ،از شرکت فربد بهعنوان تولیدکننده برتر پروفیل تقدیر به عمل آمد.
همایش انبوهسازان مسکن و ساختمان کشور با عنوان «احیاء و بازآفرینی بافتهای فرسوده
شــهری» 20 ،تیرماه در تاالر فخرالدین اسعد گرگانی دانشگاه آزاد گرگان با حضور جمعی از
مسئوالن ،مدیران صنایع و انبوهسازان سراسر کشور برگزار شد .در این همایش از شرکت کار
و تجارت فربد بهعنوان تولیدکننده برتر پروفیل یو.پی.وی.سی تجلیل به عمل آمد.
در اجالس سراســری انبوهسازان مسکن و ســاختمان کشور همچنین تفاهمنامه همکاری
میان شرکت کار و تجارت فربد و انجمن انبوهسازان مسکن کشور منعقد شد.
گفتنی است ،شرکت کار و تجارت فربد ،یکی از تولیدکنندگان باسابقه پروفیل یو.پی.وی.سی
بانام تجاری فربد در کشــور است .این شرکت دارای یکی از کاملترین قالبهای موجود در
بازار پروفیلهای ایرانی است و با استفاده از ماشینآالت و فناوری پیشرفته کشورهای آلمان
و اتریش محصوالت خود را با ضمانت  10ساله به مشتریان عرضه میکند.

پنجرهایرانیان؛ شرکت فربد ،در بیست و یکمین دوره نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان
مشهد حضور یافت.
شرکت کار و تجارت فربد ،تولیدکننده پروفیلهای یو.پی.وی.سی در بیست و یکمین دوره
نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان مشهد حضور پیدا کرد.
بیســت و یکمین دوره نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان مشهد از  ۲۹خرداد تا  ۲تیرماه
 97در محل دائمی نمایشگاههای استان خراسان رضوی برگزار شد.
گفتنی است ،شرکت کار و تجارت فربد ،یکی از تولیدکنندگان باسابقه پروفیل یو.پی.وی.سی  
بانــام تجاری فربد دارای یکی از کاملترین قالبهای موجود در بازار پروفیلهای ایرانی و با
اســتفاده از ماشینآالت و فناوری پیشرفته کشــورهای آلمان و اتریش و با تاریخ تحویل 48
ساعته محصوالت خود را با ضمانت  10ساله به مشتریان عرضه میکند.
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تجلیل از آلوپن در همایش کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور
پنجرهایرانیان؛ در نهمین همایش ملی تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشــتغالزای
کشور از مجموعه آلوپن تقدیر به عمل آمد.
نهمین همایش تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشــتغالزای کشور عصر روز شنبه
 2تیرمــاه  97با حضور محمدجواد ظریف وزیر امــور خارجه ،عباس عراقچی معاون
وزیر امور خارجه ،مصطفی کواکبیان نماینده مجلس شورای اسالمی ،فرزانه شرفبافی
مدیرعامل هواپیمایی ملی ایران و جمعی از مدیران و کارآفرینان برتر کشور در سالن
همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد.
در انتهای این همایــش ،مدیرعامل آلوپن لوح تقدیر و تندیس کارآفرین برتر را از
دستان دکتر ظریف دریافت کرد.
شــرکت آلوپن ،کارخانههای عظیم تولید پروفیل و ساخت در و پنجره آلومینیومی
خود را در ســال  1353با ظرفیت اولیه  5000تن در ســال ،در زمینی به مســاحت
 32000مترمربع در شهر صنعتی البرز قزوین احداث کرد.
آلوپــن هماینک یکــی از بزرگترین مجموعههــای تولید پروفیــل و در و پنجره
آلومینیومی در کشور است.
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همارشتن حامي ورزش كشتي ملي ايران
پنجرهایرانیان؛ همارشــتن حامی پخش زنده مسابقات انتخابی تیم ملی امید ایران
در لرستان شد.
بنا بر اعالم روابط عمومی همارشــتن پخش زنده رقابتهای كشتي انتخابي تيم
اميد در لرســتان با اسپانسري گروه صنعتي همارشــتن انجام شد .همارشتن ضمن
آرزوي موفقيت براي تمامي ورزشــكاران كشــور حمایــت همهجانبه خود را از این
ورزشکاران به عمل آورد.
زمان پخش این مسابقات در شبکههای ورزش و افالک صداوسیما روز چهارشنبه
 ٢٠تیرماه ســاعت  ١٢تا  ١٤و بازیهای عصر از ســاعت  ١٦تا  ١٩و روز جمعه ٢٢
تیرماه ساعت  ١٠صبح تا  ١٩عصر  بود كه بهصورت زنده از این شبکهها پخش شد.
گفتنی اســت ،همارشــتن یکی از اولین تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.سی در
کشور است.

قفل کودک پنجره سهحالته  AXORدر پرسان صنعت آریا
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پنجرهایرانیان؛ پرسان صنعت آریا قفل کودک پنجره سهحالته  AXORرا به بازار
عرضه میکند.
شرکت پرســان صنعت آریا که نمایندگی انحصاری یراقآالت ( AXORساخت
اکراین) در ایران را در اختیار دارد قفل کودک پنجره ســهحالته  AXORرا به ســبد
کاالیی خود افزوده است.
قفل کودک ســهحالته  AXORاین قابلیت را دارد که پنجره سهحالته را در حالت
دوم و یا ســوم باز کند و از باز کردن پنجره در حالت اول (لوالیی) توســط کودک
جلوگیری میکند.
گفتنی اســت ،شرکت پرســان صنعت آریا ،نماینده رسمی یراقآالت  GUآلمان،
 ،AXORماشــینآالت  ،emmegiپروفیل  Etemو ...در ایران است و درزمینه
واردات و فــروش انــواع یراقآالت ،پروفیــل و ماشــینآالت در و پنجره دوجداره
آلومینیوم و یو.پی.وی.سی در کشور فعالیت میکند.
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عرضه محصوالت جدید پارس یراق پروفیل
پنجرهایرانیان؛ شرکت پارس یراق پروفیل در راستای پیشبرد تولیدات خود درزمینه
انواع پروفیل و ملزومات دکوراتیو ،اقالم تولیدی جدیدی به سبد کاالی خود افزود.
این شرکت بهمنظور حمایت از تولید کاالی ایرانی گلهای دکوراتیو جدید ارکیده،
چیچک ،پروانهای ،میخک ،ســتاره دنبالهدار ،برجی ،آبشاری در رنگهای مختلف و
اتصال ژلهای بدون دنباله ،درپوش هافمن ،کفشک پروفیل آورتا و ...را برای ساخت
در دستور کار تولیدی خود قرار داد.
گفتنی اســت؛ شــرکت پارس یــراق پروفیل .درزمینــه تولید انــواع یراقآالت
یو.پی.وی.ســی پروفیلهای توری ثابت ،لوالیی ،رولینگ ،پلیسه و پرسان (سیستم
جدید نصب از داخل) و کلیه پروفیلها و یراقآالت دکوراتیو انواع کانکشن فوالدی،
آلومینیومی ،زاماکی و انواع زاماک تکپیچ و دوپیچ ،عیار لنگه ،انواع گوشــه اسپیسر،
زیر شیشه ثابت و قابل تنظیم ،انواع ریل کشویی ،گردگیر ،درپوش آب ،عیار لنگه و
درپوش پروفیل فعالیت میکند.
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تولید دکونیک در ایران آغاز شد
پنجره ایرانیان؛ با مشارکت دکونیک بلژیک تولید پروفیلهای یو.پی.وی.سی این
شرکت معظم اروپایی با برند وینسا در کشور آغاز شد.
مهدی امانی مدیرعامل شــرکت دیاکوکیش در گفتگوی خــود با پنجره ایرانیان
ضمــن اعالم این خبــر ،افزود :شــرکت دیاکوکیش با توجه به شــرایط اقتصادی
فعلــی و با هدف حمایت از تولید ملی تصمیــم به راهاندازی یک واحد تولید پروفیل
یو.پی.وی.ســی در کشورمان گرفت .این شرکت که به مدت  7سال به عنوان دفتر
مجموعه دکونیک در ایران فعالیت داشت و یکی از باکیفیتترین پروفیلهای موجود
در بازارهای جهان را با برندهای دکونیک و وینســا در ایران توزیع میکرد ،توانست
با جلب مشــارکت شرکت دکونیک ،از این پس این محصوالت را با همان کیفیت و
مطابق استانداردهای روز اروپا در داخل کشورمان تولید کند.
وی درباره شرکت دکونیک توضیح داد :شرکت دکونیک بلژیک دارای  18کارخانه
در  15کشــور جهان بوده و یکی از بزرگترین و معتبرترین برندهای جهانی در این
عرصه به شــمار میرود .شــرکت دیاکوکیش پس از چندین ســال همکاری با این
مجموعه و پس از مذاکرات طوالنی که با این شرکت انجام داد توانست این شرکت
بزرگ را مجاب به ســرمایهگذاری در ایران کرده و در این شــرایط خطیر گامی در
جهت جلوگیری از خروج ارز ،حمایت از تولید ملی و نیز اشــتغالزایی بردارد .ضمن

اینکه امیدوار هســتیم با تولید یک برند معتبر اروپایی برای نخســتین بار در ایران،
بتوانیــم در زمینه ارتقای کیفیــت تولیدات داخلی و باال رفتــن تنوع در زمینههای
گوناگون ،تاثیری مثبت بر بازار در و پنجره کشــورمان گذاشــته و تا حدی دین خود
را به میهنمان ادا کنیم.
مدیرعامل شــرکت دیاکوکیش در توضیح کیفیت محصــوالت تولیدی دکونیک
در ایران گفت :ماشــینآالت آلمانی این کارخانه بهطور کامل زیر نظر کارشناســان
دکونیک راهاندازی شــده و روند تولید نیز زیر نظر ایشــان انجام میشود .همچنین
فرموالســیون محصوالت تولیدی در ایران نیز مطابق استانداردهای اروپایی است.
ضمن اینکه مشتریانی که تاکنون از محصوالت وارداتی دکونیک استفاده میکردند،
از محصوالت تولیدی ما استقبال بســیار خوبی داشتهاند و طبق اظهارنظر این عده
هیچ تفاوتی میان محصوالت وارداتی و تولید داخل وجود ندارد.
مهدی امانی در پایان اظهار داشت :در فاز اول این کارخانه  6خط تولید راهاندازی
شــده و پروفیلهای سری  60و کشــویی با برند وینسا در حال تولید میباشند و در
آیندهای نزدیک تولید سری  70و همچنین برند دکونیک نیز آغاز خواهد شد.
گفتنی است ،قرار است در شهریورماه این کارخانه با حضور مدیران ارشد دکونیک
بهطور رسمی افتتاح شده و برنامههای این شرکت در ایران رسما اعالم شود.
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فراخوان ارسال جمله به شرکت گروتمان  -آساش
پنجرهایرانیان؛ شرکت گروتمان -آســاش با صدور اعالمیهای از عموم همکاران
و مشــتریان خواســت تا جملههای ادبی و زیبای خود را برای درج در سایت جدید
مجموعه گروتمان به این مجموعه ارسال کنند.
متن اعالمیه به این شرح است:
به اطالع میرســاند در طرح جدید ســایت گروتمان مقررشده تا از بین همکاران
این مجموعه  10جمله منتخب در ســایت قرار گیرد .از شــما درخواست داریم تا هر
جملهای که به ذهنتان در خصوص مجموعه گروتمان  -آساش میرسد را طی یک
جمله و حداکثر  20کلمه بفرمایید تا در ســایت با نام شــخصی ،نام شرکت و عکس
خودتان درج گردد.
گفتنی اســت ،آســاش ازجمله تولیدکنندگان مقاطع مختلف پروفیل آلومینیوم در
کشور ترکیه است که محصوالت آن توسط شرکت گروتمان در ایران عرضه میشود.
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دعوت به بازدید از غرفه نیلبر در نمایشگاه ساختمان تهران
پنجرهایرانیان :شــرکت نیلبر نماینده پروفیل مــاوی ( ،)maviاز کلیه فعاالن و
عالقهمنــدان صنعت در و پنجره و ســاختمان دعوت کرده اســت تا در هجدهمین
نمایشــگاه بینالمللی صنعت ســاختمان تهران از غرفه این شرکت در سالن 38B
بازدید کنند.
به گزارش نشــریه پنجرهایرانیان ،شرکت نیلبر جهت عرضه محصوالت و آخرین
دســتاوردهای خود درزمینه پروفیل یو.پی.وی.ســی در و پنجــره ،در هجدهمین
نمایشــگاه بینالمللی صنعت ســاختمان تهران حضور دارد .هجدهمین نمایشــگاه
بینالمللــی صنعت ســاختمان تهران از  15تــا  18مردادمــاه  97در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران توسط اتاق تعاون ایران برگزار میشود.
گفتنی است ،شــرکت نیلبر نماینده رســمی عرضه پروفیل یو.پی.وی.سی ماوی
( ،)maviدر ایران است.

دعوت به بازدید از غرفه کارگو وود در نمایشگاه ساختمان تهران

نمایشگاه شیشه ،پنجره و آلومینیوم دوسلدورف
پنجرهایرانیان؛ نمایشگاه بینالمللی شیشه ،پنجره و آلومینیوم آلمان ()glasstec
آبان ماه  97در شهر دوسلدورف برگزار میشود.
این نمایشــگاه که هر دو سال یکبار و بهصورت تخصصی برگزار میشود از  1تا
 4آبان ماه  97در شهر دوسلدورف آلمان پذیرای عموم فعاالن صنعت در و پنجره و
شیشه از سراسر دنیا خواهد بود.
نمایشــگاه پنجره ،شیشــه و آلومینیوم دوســلدورف نهتنها رویــدادی جهانی در
صنعت در و پنجره دنیاســت ،بلکه بزرگترین نمایشــگاه جهان برای این صنعت و

تامینکنندگان آن به شــمار میرود .نمایشگاه صنایع شیشه دوسلدورف نمایشگاهی
منحصربهفرد در سراســر جهان اســت ،زیرا هیچ رویداد دیگری در جهان که شامل
طیف کاملی از محصوالت شیشهای ـ از محصوالت ،روشها و دستگاههای تولید تا
برنامههای گوناگون بازیافت شیشه ـ باشد وجود ندارد.
گفتنی است ،عالقهمندان به حضور در نمایشگاه  glasstecآلمان میتوانند برای
کســب اطالعات بیشتر به سایت رسمی این رویداد مراجعه کنند و جهت ثبت نام با
آزانس مسافرتی مروارید تورک پارس تماس بگیرید  .
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پنجرهایرانیان :شرکت کارگو وود از کلیه فعاالن و عالقهمندان صنعت در و پنجره
و ساختمان دعوت کرده است تا در هجدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان
تهران از غرفه این شرکت در سالن  38Bبازدید کنند.
به گزارش نشریه پنجرهایرانیان ،شرکت صنایع چوب فنآوران ایرانیان (کارگو وود)
جهت عرضه محصوالت و آخرین دستاوردهای خود درزمینه در و پنجرههای چوبی
دوجداره ،در هجدهمین نمایشــگاه بینالمللی صنعت ســاختمان تهران حضور دارد.
هجدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان تهران از  15تا  18مردادماه  97در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران توسط اتاق تعاون ایران برگزار میشود.
گفتنی اســت ،کارگروه توســعه تجارت و ســاخت صنایع چوب فنآوران ایرانیان
(کارگو وود) بهعنوان یک مجموعه درزمینه واردات و اجرای ملزومات ســاختمان از
سال  1384شروع به فعالیت کرده است.
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کاهش هزینههای انرژی با استفاده از پوشش هوشمند پنجره
پنجرهایرانیان؛ محققان چینی پوشــش جدیدی را برای پنجره ساختند که عالوه بر
تنظیم دما ،الکتریسیته تولید میکند.
به گزارش ســاینس دیلی ،محققان برای این منظور یک فناوری فتوولتاییک نیمه
شفاف را توسعه دادند که امکان جذب انرژی پرتوهای نزدیک به مادونقرمز خورشید
را فراهم کــرده و نور مرئی را با فیلترکردن طولموجهایــی که موجب افزایش دما
میشوند ،عبور میدهد.
فناوری فتوولتاییک یکی از روشهای تولید مســتقیم برق از انرژی خورشید است
که در آن از سلولهای خورشیدی استفاده میشود.
محققان برای دســتیابی به قابلیتهای موردنظر باید بین ســه ویژگی اصلی این
پوشــش جدید توازن برقرار میکردند .به همین علت مادهای را ســاختند که نور را
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بهطور مطلوب عبور میدهد ،پرتوهای مادونقرمز را فیلتر کرده و بخشی از پرتوهای
خورشید را به الکتریسیته تبدیل میکند.
محققــان معتقدند با بهبــود کارایی این فنــاوری فتوولتاییــک میتوانند اتکای
ساختمانها به سیستمهای سرمایشی و گرمایشی را تا  50درصد کاهش دهند.
پیشازاین پوششهایی برای پنجره ساخته شده است که قابلیت تنظیم دما را دارند.
نوع دیگری از این پوشــشها نیز با قابلیت تولید الکتریسیته تولید شده است؛ اما این
اولین بار است که یک فناوری هر دو ویژگی را بهصورت همزمان در اختیار میگذارد.
محققــان در حال بهینهســازی این ماده فتوولتاییک هســتند تــا بتوانند آن را
بهصورت یک باتری خورشــیدی به شــکل یک فیلم یکپارچــه درآورند که روی
شیشه نصب میشود.

مافیای قدرت و ثروت به دنبال تسلط بر بازار آلومینیوم کشور است
پنجرهایرانیــان؛ نائب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با بیــان اینکه مافیای
اقتصادی به دنبال تســلط بر بازار آلومینیوم کشور است ،گفت :در صورت عدم ورود
دستگاههای نظارتی احتمال ایجاد انحصار در بازار شمش آلومینیوم کشور وجود دارد.
علیاکبر کریمی در گفتگو با تسنیم ،با بیان اینکه در صورت عدم ورود دستگاههای
نظارتــی احتمال ایجاد انحصار در بازار شــمش آلومینیوم کشــور وجود داشــته و
گزارشهــای آن به نمایندگان منتقل و این نگرانی به شــورای رقابت انعکاس پیدا
کرد ،گفت :برای جلوگیری از ایجاد انحصار مراتب نگرانی نمایندگان مجلس به شورا
منعکس شــد و بر اســاس مصوبه اوایل مهرماه این شورا تصمیم گرفته شد موضوع
موردبررسی و نتایج آن اعالم شود.
وی افزود ،نکته مهم آن اســت که شرکت ایرالکو بتواند به حیات اقتصادی خود با
پویایی ادامه دهد این در حالی اســت کــه نگرانیهایی جدی در این خصوص وجود
دارد .از ســوی دیگر نمیتوان از این نکته صرفنظر کرد که به لحاظ آالیندگی این
شرکت نتوانسته استانداردهای الزم را ایجاد کند.
کریمی در خصوص تهاتر شمش آلومینیوم با بدهی برق ایرالکو بهعنوان چالشهای
دیگر این حوزه گفت :این تهاتر شمش در مقابل پرداخت بدهی برق میتواند بر تسلط
مالک المهدی بر بازار آلومینیوم کشــور بیفزاید .شــرکت ایرالکو میتوانست خودش
بدهی ایجادشده را با فروش شمش در بازار به دولت پرداخت کند.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشــاره به مشــکالت ایجادشده در شرکت
المهدی برای مردم هرمزگان و تعدیل نیروی گسترده در این شرکت بعد از واگذاری
سال  93گفت :باید با توجه به دغدغههای مسئوالن در خصوص حفظ اشتغال موجود

از هرگونه آسیب به نیروی کار کشور جلوگیری شود.
وی افــزود ،عدهای با توجه به درآمدهای گســترده با مافیای اقتصادی در کشــور
بــه دنبال رانتخواری در صنعت آلومینیوم هســتند ما در مجلس تالش میکنیم در
راستای منافع کشور و کارگران این صنعت اقدام کنیم تا مافیای قدرت و ثروت نتواند
به این حوزه مهم اقتصادی کشور مسلط شود.

اخبـارصنعتپنجره

مدیرعامل ایرالکو تغییر کرد
پنجرهایرانیان؛ مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ایرالکو انتخاب شدند.
به اســتناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ  1397/2/ 31جلسه هیات مدیره مورخ
 1397/4/4احمد مجیدی بهعنوان مدیرعامل جدید شرکت ایرالکو معرفی شده است.
در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو) که روز دوشنبه 25
تیرماه  در فرهنگســرای شهر اراک برگزار شد احمد مجیدی به عنوان مدیرعامل جدید
ایرالکو معرفی و از زحمات مهدی ثقفی مدیرعامل سابق این واحد تولیدی تقدیر شد.
شــرکت آلومینیــوم ایران( ایرالکو) به عنــوان صنعت مادرتخصصــی در تولید انواع
شمشهای آلومینیوم فعالیت دارد که در سال  1351در اراک تاسیس شده است.
این شــرکت در مجموعه فضای کارگاهی به وســعت  232هکتار در کیلومتر  5جاده
اراک ـ تهران واقع شده است.

مهدی ثقفی مدیرعامل سابق این شرکت که پس از اخوان هدایت این شرکت
را بــه عهده گرفته بود تــاش زیادی جهت به ثبات رســاندن فعالیتهای این
شــرکت در بخشهای مختلف ازجمله تامین مواد اولیــه ،پیش بردن طرحها و
منظم ساختن عرضههای ایرالکو در بورس انجام داده بود که امید است مدیریت
جدید نیز در همین راه قدم برداشــته و با دور کردن تهدیدها بتواند ثبات و اقتدار
را به این شــرکت برگرداند؛ چراکه هرچه صنایع باالدســتی قویتر عمل کنند و
بهدور از هیاهو فعالیتهای ســازنده خود را انجام دهند ،سایر بخشها نیز منتفع
خواهند شد.
پس از برگشتن تحریمها شرکتهای داخلی با مشکالتی مواجه خواهند شد که
بیشازپیش نیاز به تدبیر و دوراندیشی مدیران خواهند داشت.
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نمایشگاه بینالمللی ساختمان رتردام ـ هلند
پنجرهایرانیان؛ نمایشــگاه بینالمللی ساختمان هلند شهریورماه  97در شهر ُرتردام
برگزار میشود.
نمایشـگاه بینالمـــللی سـاختمان ،طـراحی داخـلی ،عمران و معمـاری هلـند
( )ARCHITECT@WORK Rotterdamاز  ۲۱تــا  ۲۲شــهریورماه
 12(۱۳۹۷تا  13سپتامبر  )2018در رتردام هلند برگزار میشود.
بخشهای اصلی نمایشــگاه شــامل معماری داخلی ســاختمان ،نمــای بیرونی
ســاختمان و روکش خارجی ،عایقبندی و انرژیهای تجدید پذیر اســت که برای
عموم فعاالن در بخشهای مختلف ساختمان شامل ساختوساز ،معماری و طراحی
داخلی و همچنین تولیدکننــدگان و توزیعکنندگان محصوالت معماری ،معماران و
طراحان داخلی مفید خواهد بود.
گفتنی اســت ،عالقهمندان به حضور در این نمایشــگاه میتوانند برای کســب
اطالعات بیشتر به سایت نمایشگاه مراجعه کنند.

پنجرهای هوشمند که با گرم شدن هوا باز میشود
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پنجرهایرانیان؛ اخیرا پنجره هوشــمند جدیدی طراحی و ساخته شده است که به کمک یک
سنسور داخلی میزان درجه هوا را تشخیص داده و در صورت گرم شدن هوا ،بهطور اتوماتیک
باز میشود.
پنجره هوشمند  Veluxباوجود یک سنسور داخلی ،درجه حرارت ،رطوبت و میزان اکسیژن
محیط اتاق را با بهرهگیری از اطالعات آب و هوایی آنالین رصد میکند.
این پنجره باوجود الگوریتمهای هوشمند قادر است تمامی این تغییرات را ثبت و با دادههای
موجود مقایســه کند .در صورت تشــخیص درجه حرارت گرم و همچنین کاهش اکســیژن،
بهطور اتوماتیک باز و بسته میشود.
این سیســتم قادر اســت بهترین درجه برای تهویه هوا و باز شدن پنجره را تشخیص داده

و به کمک یک سنســور تشــخیص باران ،زمان و روز آغاز باران را شناسایی کرده و بهطور
اتوماتیک پنجره را باز و بســته کند .الگوریتم حفاظت از حرارت تعبیهشده در این سیستم ،در
صورت تشخیص گرمای زیاد ،کرکره و پردهها را بهطور اتوماتیک باال کشیده و یا باز میکند.
این پنجره درعینحال قادر است با بررسی اطالعات هوایی بهصورت آنالین ،گرما و درجه
حرارت باال طی روزهای آتی را نیز تشــخیص داده و با ثبت اطالعات در زمانهای مشخص
بهطور اتوماتیک باز شود.
کاربران قادرند این پنجره را بهصورت دســتی نیز تنظیــم کرده و تغییراتی را در آن ایجاد
کنند؛ اما مطمئنتر آن اســت که تشــخیص صحیح درجه حرارت را به این سیستم هوشمند
سپرده و با خیالی آسوده در اتاق استراحت کنیم.
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نمایشگاه بینالمللی ساختمان ایتالیا 2018
پنجرهایرانیان؛ نمایشگاه بینالمللی ساختمان  SAIEایتالیا  2018مهرماه  97در
مرکز نمایشگاههای بینالمللی بولونیا برگزار میشود.
نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان ایتالیا-بولونیا ( ،)SAIE 2018در تاریخ
 25تا  28مهر  17-20( 97اکتبر  )2018برگزار میشود.
تمرکز نمایشگاه  SAIEبلونیا در سال  2018بر این موارد خواهد بود :سنجش از
راه دور ،خدمات ژئوتکنیک و ایمنی استفاده از زمین؛ خانههای هوشمند نمایشگاه
صنعت ساختمان؛ فنآوریهای هوشمند و سبز برای  13600000ساختمان برای
تعمیر و نوسازی؛ نسخههای آزمایشی در نمایشگاه صنعت ساختمان؛ نمایشهای
زنده برای فنآوریهای تخریب و بازیافت و موقعیت ساختمانی ،برای ماشینآالت
ساختمانی؛ و بتن و فناوریهای پیشساخته در صنعت ساختمان.

همچنین در این تاریخ نمایشــگاههای دیگری نیز در این شــهر برگزار خواهد
شــد که عبارتند از SIE: :نمایشگاه سیستم ساختمانی نوآورانه؛  : H20نمایشگاه
فناوریهای تصفیه آب آشــامیدنی ،توزیع و تصفیه فاضالب؛ Expo Tunnel
 :نمایشــگاه فناوریهای زیرزمینی و آثار مهم؛  : SAIE3نمایشــگاه پنجره ،در،
کرکره ،رنگ و روغن؛  : AmbienteLavoroنمایشــگاه ســامت و ایمنی
محیط کاری؛ و نمایشگاه شهر هوشمند  :شبکهها ،پروژهها و فناوریهای شهرها.
گفتنی اســت؛ برای احیای صنعت ساختمان باید از پتانسیل عظیم نوآوری
بهرهبرداری و با بازار ارتباط برقرار کرد .این نمایشگاه برای تحقق این هدف
آکادمی صنعت ســاختمان ( )Saieو حوزه تحقیق و نــوآوری را به وجود
آورده است.

کنترل نور و سایه شیش ه پنجره با فرمان صوتی

دعوت به بازدید از محصوالت «شیشه هوشمند ایران»
پنجرهایرانیان؛ شــرکت شیشه هوشمند ایران ،نماینده انحصاری  ،Polytronixاز عموم
صنعتگران و فعاالن عرصه در و پنجره و شیشه برای حضور در هجدهمین نمایشگاه صنعت
ساختمان تهران و بازدید از محصوالت این شرکت دعوت به عمل آورده است.
مدیریت شــرکت شیشه هوشــمند ایران در گفتگو با پنجرهایرانیان گفت :شیشه هوشمند
ایران نماینده انحصــاری  Polytronixبهعنوان اولین و برترین تولیدکننده شیشــههای
هوشمند در ایران از عموم بازدیدکنندگان دعوت میکند تا در هجدهمین نمایشگاه بینالمللی

صنعت ساختمان تهران از محصوالت این شرکت در غرفههای منتخب بازدید کنند.
وی ضمن اشــاره به پیشینه شرکت شیشه هوشــمند ایران افزود :شرکت شیشه هوشمند
ایران در ســال  1392بــا هدف ارائه محصوالت خاص و نوین در عرصه صنعت ســاختمان
تاسیسشــده و بهعنوان نماینده انحصاری شــرکت  Polytronixآمریکا ،محصوالتش را
تحت برند شیشــه هوشــمند ایران ( )Iran Smart Glassبه مشتریان عرضه میکند.
ازجمله محصوالت شیشــه هوشمند ایران که تکنولوژی تولیدشــان بهصورت انحصاری در
اختیار شرکت  Polytronixامریکا است میتوان به شیشههای هوشمند ،فیلمهای هوشمند،
شیشههای حاوی  ،LEDشیشههای تزئینی و دکوراتیو PolyFlush، PolyRainbow
و  ،PolyGlowانواع شیشــههای دکوراتیو بهصورت لمینیت شفاف ،لمینیت رنگی ،نشکن
( ،)Temperedدوجداره ،طرح دار ،چاپی و رنگی که امکانات زیادی را جهت اســتفاده در
دکوراسیون داخلی و طراحی نما برای معماران به وجود میآورند ،اشاره کرد.
گفتنی است ،هجدهمین نمایشــگاه بینالمللی صنعت ساختمان تهران  15تا  18مردادماه
 97در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران توسط اتاق تعاون ایران برگزار میشود.
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پنجرهایرانیــان؛ از این به بعد میتوانید برای کنترل نور و ســایه در محیط کار و
زندگی به شیشــههای نصبشده به شــکل صوتی فرمان بدهید چراکه شیشههای
پنجره با فرمان صوتی شما کار میکنند.
به گزارش عصر ســاختمان ،تولید شیشههایی که در صورت تشدید تابش نور کدر
شده و مانع از عبور نور شدید آفتاب میشوند ،پدیده تازهای نیست؛ اما کنترل آنها با
فرمانهای صوتی مسئلهای است که کامال تازگی دارد.
یک شرکت آمریکایی نمونه اولیه شیشههای پویایی به نام SageGlass LightZone
را تولید کرده که میتوان سه حالت کدرسازی را برایشان در نظر گرفت.
عالوه بر این یکالیه الکتروکرومیک در شیشــههای یادشده نصب شده که هم
برای ذخیرهسازی انرژی خورشــیدی قابل استفاده است و هم با انعکاس رنگهای
مختلف میتواند خاصیت تزیینی داشته باشد.
این شیشــه با دستیار صوتی هوشمند اکوی شــرکت آمازون کامال سازگاری دارد
و میتواند قابلیتهای یادشــده را با صدای فرد کنترل کند .شیشــه یادشده در سه
شکل مختلف و در چهار رنگ متنوع شفاف ،آبی ،سبز و خاکستری عرضه میشود و
حداکثر ابعاد آن  152در  304سانتیمتر است.

بــا صدور فرمانها صوتی خطاب به این شیشــه حتی میتوانیــد محلی از منزل
که دوســت دارید با نور آفتاب روشن شود را مشــخص کنید و در این صورت بقیه
بخشهای شیشه کدر باقی میماند تا نور فقط به آن نقطه خاص تابیده شود.
همچنین با صدور دســتوری همچون «الکسا از  SageGlassدرخواست کن تا
میزان تابش را کم کند» یا «الکســا از  SageGlassدرخواست کن تا نور بیشتری
بتاباند» میتوانید برای تاریک و روشن کردن شیشه یادشده اقدام کنید.

65

اخبـارساختوساز

الگوی مصرف آپارتمانهای  ۷۵متر اصالح شود

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم مرداد    97شمـاره 130

66

پنجرهایرانیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:
جهتگیری سیاســتهای اقتصادی بخش مسکن در
دولت و مجلس باید به ســمت تولید واحدهای کوچک
متراژ تغییر کند.
شــهرام کوســه غراوی در گفتوگو با ایسنا گفت:
با شــدت گرفتن تورم بخش مســکن و گران شدن
واحدهــای کوچک متراژ الزم اســت کــه دولت و
مجلس در قوانین و مصوبات موجود تجدیدنظر کرده
و الگوی مصرف مســکن را که درحالحاضر  ۷۵متر
است اصالح کنند.

نماینده مردم مینودشــت در مجلس ادامه داد :قیمت
آپارتمانهــای کوچکمقیاس هرقدر هم گران شــود
به دلیل دریافت وام خریــد از بانکها در قدرت خرید
خانوادهها بهویژه زوجهای جوان مؤثر است .زوجهای
جوان در ابتدای زندگیشــان نوعا دنبــال واحدهای
کوچک متراژ هســتند بنابراین وزارت راه و شهرسازی
و شــهرداریها باید نیــاز مردم و جوانــان را در این
بخش بهدرستی و بهموقع تامین کنند تا شاهد کسری
واحدهای مسکن کوچک متراژ نباشیم.
وی تاکید کرد :جهتگیری سیاســتهای اقتصادی

بخش مســکن در دولت و مجلس باید به سمت تولید
واحدهای کوچــک متراژ تغییر کند تا هم نیاز مردم به
این نوع مســکن تامین شود و هم چرخه تولید مسکن
و کارخانجات تولید مواد و مصالح مختلف ســاختمانی
از رونق نیفتد در این صورت نرخ اشتغال در این بخش
نیز نزولی نخواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به همخوانی
نداشتن تولید و عرضه واحدهای مسکونی کمتر از ۶۰
متر در بازار مصرف ،گفت :بر اساس برخی گزارشها
تولید آپارتمانهای کمتــر از  ۶۰مترمربع یک درصد
کل تولیــد مســکن را به خود اختصاص داده اســت
درحالیکه حدود یکچهارم معامالت مســکن در این
بخش انجام میشود.
کوســه غراوی ادامه داد :به نظر بنــده علت پایین
بودن سهم مجوزهای ساخت آپارتمانهای کمتر از ۶۰
متر مســائل فنی و اجرایی ساختوساز بهویژه تامین
پارکینگ بلوکها و ســاختمانهایی است که مملو از
آپارتمانهای با این متراژ اســت .بــه همین دلیل در
کنار چند آپارتمان کوچک متراژ واحدهای بزرگ متراژ
باید ســاخته شود تا مشــکل کمبود فضا برای احداث
پارکینگ به وجود نیاید.
نماینــده مردم مینودشــت درعینحــال از آمادگی
کمیسیون عمران برای رفع موانع قانونی احداث پرتیراژ
آپارتمانهای کمتر از  ۶۰مترمربع سخن گفت.

امسال  ۱۵۰هزار واحد مسکن مهر را تحویل میدهیم
پنجره ایرانیان؛ قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در طرح مســکن مهر گفت:
قرار شده دولت در ســال جاری  ۱۴۰۰میلیارد تومان برای تامین زیرساختهای
مســکن مهر اختصاص دهد که در صورت تحقق این موضوع  ۱۵۰هزار واحد را
تحویل میدهیم.
احمد اصغری مهرآبادی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :طبق برآورد کارگروهی که
در ریاســت جمهوری تشکیل شده حدود  ۱۱هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان برای تکمیل
طرحهای زیربنایی و روبنایی مسکن مهر نیاز است که قرار شده  ۱۴۰۰میلیارد تومان
در ســال جاری اختصاص پیدا کند و اگر این اقدام صورت گیرد میتوانیم  ۱۵۰هزار
واحد مسکن مهر که هماکنون از نظر ابنیه کامل هستند را تحویل دهیم.
وی افزود :به دولت پیشــنهاد دادیم  ۱۰۰۰میلیارد تومان اسناد خزانه برای احداث
زیرســاختهای مســکن مهر اختصاص دهد که رییسجمهور به سازمان برنامه و
بودجه دســتور داده تــا روی این موضوع کار کنند .از این رقــم  ۳۰۰میلیارد تومان
برای پردیس در نظر گرفته شــده که امیدواریم این پول تا قبل از پایان فصل کاری
تامین شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر درخصوص آخرین وضعیت
ســاخت واحدهای مسکونی گفت :از  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار واحد مسکن مهر حدود
 ۲میلیون واحد به اتمام رســیده است .از  ۲۰۰هزار مســکن باقی مانده هم ۱۰۰
هزار واحد فاقد متقاضی اســت که از دولت دو مصوبه گرفتیم و دولت محدودیت

واگذاری مسکن مهر را حذف کرد .برای اینکه سرمایههای به کار رفته هدر نشود
و منابع بانکی برگردد اگر شــخص حقیقی پیدا نشد واحدها را به پیمانکاران طرف
قرارداد میفروشیم.
مهرآبادی همچنین با اشــاره به مصوبه اخیر مجلس برای واگذاری  ۵۰هزار واحد
مسکن مهر به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اظهار کرد :زمین
را بــه قیمت منطقهای به این عزیزان واگذار میکنیم و پیشــنهاد دادیم مدت زمان
دوران مشارکت از  ۸ســال به  ۲سال کاهش یابد .این موضوع در کمیسیون فرعی
اقتصادی دولت تصویب شــده و به کمیسیون اصلی رفته است .انشاءاهلل تا دو هفته
آینده در کمیسیون اصلی به تصویب میرسد که میتواند در واگذاری واحدهای فاقد
متقاضی موثر باشد.
به گزارش ایســنا ،با توجه به تکمیل بودن واحدهای مســکن مهر در بسیاری از
شــهرهای جدید از جمله پردیس ،پرند و هشتگرد ،این واحدها برای تحویل ،معطل
تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی هســتند؛ چرا که دولت معتقد است نباید واحدها
را بدون خدمات به مردم تحویل داد .در هفتههای اخیر متقاضیان مسکن مهر فاز ۵
پردیس گالیههایی نســبت به عدم تحویل واحدهای داشتند که یکم تیرماه شرکت
عمران شهر جدید پردیس اعالم کرد با توجه به موافقت برای پرداخت یک میلیارد و
 ۴۰۰میلیون تومان به پیمانکار که  ۸۰۰میلیون تومان از این مبلغ به دست پیمانکار
رسیده در روزهای آینده تحویل واحدهای مسکن مهر فاز  ۵پردیس آغاز میشود.
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پنجره ایرانیان؛ وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی گفت:
آنها که پول برایشان پول میآورد هیچ اثری در اقتصاد
و جامعه ندارند.
بــه گزارش ایســنا علی ربیعی امــروز  ۱۴تیرماه در
حاشــیه بازدید و افتتاح خط تولیــد کارخانه توانکاران،
اظهار کرد :در برهههای مختلف این صنعتگران بزرگ
بودنــد که با مداومت و پشــتکار خــود ماندند .دوران
ســختی بر صنعتگران گذشت و کارگران و صنعتگران
شرایط سختی را با هم تجربه کردند.
وی افزود :اقتصاد چندین دهه شاید از دهه  ۵۰به بعد
با بیماریهای مزمن جلــو آمد و با مدیریت آن ضعیف
شــد و امروز باردیگر در اثر شرایط بینالملل دچار تنش
مختصری شــدیم که امیدواریم بــا تدبیر و کار زیاد به
ثبات بازگردیم .خوشبختانه از سال  ۹۲به بعد ثبات ،رشد
و تعداد شغل خوبی را تجربه کردیم ،هرچند که عرضه و
تقاضا یکسان نبود .ما قطعا از این شرایط سرافراز بیرون
میآییم و جوانان ما در این شرایط آزمایش میشوند.

وزیــر کار با بیــان اینکه امروز ما همــه برای ایران
هســتیم ،عنوان کرد :امروز چپ و راســت ،هر طبقه،
جنســیت و قومیت همه برای ایران هســتند و تالش
خواهیم کرد که در این شــرایط با عزتتر و سرافرازتر
از این مرحله عبور کنیم .سوداگری همواره وجود دارد.
سوداگران نیستند که جوامع را میسازند ،آنها که پول
برایشــان پول میآورد هیچ اثری نه در اقتصاد و نه در
جامعه ندارند.
ربیعی گفت :این مجموعــه نزدیک به  ۱۰۰۰نفر را
در دل خود جــای داده و ظرفیت گســترش نیز دارد.
آنچه که مهم اســت ،اغنا شــخصی و هــدف دینی و
ملی است .امشــب ما در جلســهای که با صنعتگران
داریم ،در تفاهمنامهای در حوزه مســئولیت اجتماعی،
 ۳۰۰۰واحد تولیدی را امضا خواهیم کرد .ما خط تولید
جدید توانــکاران را امروز افتتاح کردیم .حدود  ۱۰۰نفر
از گروههای هدف ســازمان بهزیستی در این مجموعه
مشغول به کار شــدند .این خط تولید ابتدا با مجموعه

گروههای هدف بهزیستی سامان پیدا خواهد کرد.
وی بیــان کرد :مــا باید بدانیم که همه ما مســئول
هســتیم .یکی دیگر از راههایی کــه ما امروز با کمک
آن میتوانیم در کنار هم خوشحال ،خوشبخت ،بانشاط
و رو به جلو حرکت کنیم ،احســاس مسئولیتی است که
باید نسبت به هم داشته باشیم.
ربیعی خاطرنشــان کرد :امروز تعــدادی از جامعه
ناشــنوایان در این کارخانه اســتخدام شــدند که در
این افراد اســتعدادهای درخشانی وجود دارد و از نظر
بهرهوری نیز حتما بهرهوری کاری بسیار باالی دارند.
به علل مختلفی در جامعه ما تعداد شیرزنان سرپرست
خانوار فزونی گرفته امــا باید بدانیم که وظیفه داریم
برای این افراد شرایط کاری مناسبی را فراهم کنیم.
در ایــن جمــع از این افراد نیز حضــور دارند .عالوه
بر این افرادی کــه به علل اجتماعــی ،دچار برخی
آســیبهای اجتماعی شده بودند ،امروز در جمع ۱۰۰
کارگر حاضر هستند.
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پنجره ایرانیان؛ رئیس اتحادیه آهنفروشــان از افزایش
 ۴۰تــا  ۴۵درصدی قیمت آهن و میلگرد خبر داد و گفت:
این میزان افزایش هشت درصد از گرانیهای اخیر مسکن
را شامل میشود.
در حالی که بازار آهن خرداد ماه پارســال افزایش ۵۲
درصدی قیمت را تجربه کرد و هر کیلوگرم شــمش آهن
یکباره از  ۱۳۵۰تومان به  ۲۰۵۰تومان رسید ،امسال هم
این بخش مجددا با افزایش قیمت مواجه شــده است که
محمد آزاد ،رئیس اتحادیه آهنفروشــان ،در این باره به
ایســنا ،گفت :قیمت میلگرد و آهن طــی مدت اخیر ۴۰
درصــد افزایش یافته که باتوجه به اینکه حدود  ۲۰درصد
از هزینه ساختســاز صرف آهن میشود ،هشت درصد از
گرانیهای اخیر بخش مســکن ،مربوط به افزایش قیمت
در این بخش است .به اعتقاد وی ،تا زمانی که ارزش ریال
تثبیت نشده و از آن کاسته میشود ،گرانیها ادامه دارد.

آزاد ضمــن تاکید بــر اینکه تالش میشــود کاال با
ارزانترین قیمت به دست مصرفکننده برسد ،گفت :در
این خصوص الزم است همکاریهایی با وزارت صنعت،
معدن و تجــارت و همچنین وزرات امــور اقتصادی و
دارایی و بورس کاال صورت گیرد تا از افزایش قیمتها
جلوگیری شود.
رئیس اتحادیه آهنفروشان با اشاره به اینکه  ۹۵درصد
از کاالها تولید داخل هســتند ،افزود :در کشور مواد اولیه
مرغوب همچون سنگآهن ،زغال سنگ ،گاز و همچنین
کارگر ارزان قیمت داریم؛ بنابراین نباید با افزایش نرخ ارز،
گرانی داشته باشیم.
به گفتــه وی ،تقریبا نیمی از محصوالت تولیدی ،صادر
میشــود؛ لذا در قبال این صادرات ارز دریافت میکنیم و
بورس کاال برای قیمتگذاری در تابلو بورس ،قیمتهای
جهانی را مورد توجه قرار می دهد که این به ضرر مصرف

کننده داخلی خواهد بود.
آزاد گفت :در زمینه کنترل قیمتها و بیان حساســیت
خود در نفع مصرفکننده با رئیس مجلس و وزیر صنعت،
معدن و تجارت مذاکراتی انجام شده است.
رئیس اتحادیه آهنفروشان با بیان اینکه در بازار کمبود
کاال نداریم ،اظهار کرد :هر میزان که تقاضا باشــد عرضه
نیز خواهیم داشــت .در حال حاضــر تقاضایی وجود ندارد
که برابرش کاال و عرضه وجود نداشــته باشــد .همانطور
که اشاره شــد  ۵۰درصد تولیدات داخل صادر میشود تا
کارخانهها به حیات خود ادامه دهند.
وی درباره اعتراض هفته گذشته آهن فروشان گفت :از
آنجاکه بازار در بی ثباتی به ســر میبرد ،فروشنده نگران
است کاالیی که صبح فروخته را بعدازظهر نتوانتد با همان
قیمت ،بخرد و جایگزین کند؛ بنابراین برای ساعاتی توقف
کاری داشتند تا تکلیف ثبات بازار مشخص شود.

ایجاد حدود یک میلیون شغل قبل از اقدامات آمریکا در نظر گرفته شده بود
پنجــره ایرانیان؛ وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی بــا بیان اینکه ایجاد حدود یک
میلیون شــغل قبل از اقدامات آمریکا در نظر گرفته شده بود ،تصریح کرد:همین عدد
را هنوز هدف داریم.
به گزارش ایســنا ،علی ربیعی در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیت دولت در
خصــوص عملکرد دولت در کاهش نرخ بیکاری ،بــا بیاناین مطلب  ،گفت :در مورد
سامانه رصد ،این سامانه اشتغال استانها را ثبت میکند.
وی با بیان اینکه برخی صنایع از تحریم آســیب میبینند ،تصریحکرد :با این حال
برخی صنایع ظرفیتشــان بیشتر شده ،مثل پوشاک و کفش برخی تغییر نمیکند و
برخی هــم ظرفیتش پایین میآید ،مثل خودرو .ولی لــوازم یدکی خودرو ظرفیتش
بیشتر میشود.
ربیعی ادامه داد :برخی اســتانها در این زمینه بیــش از انتظار عمل کردند؛ مثل
اســتان گرگان که عملکردش مناسب بود .کرمانشاه با وجود زلزله عملکردش خوب
بوده ولی نرخ بیکاری در این استان باالست.
وزیر کار اظهار کرد :با تغییر شــیوه میخواهیم عدد اشتغالزایی را حفظ کنیم و به

صنایعی که با تحریم آســیب میبینند باید توجــه کنیم و جایی را باید برای آنها در
بازار داخلی پیدا کنیم.
برای این منظور با معاونان آقای شــریعتمداری نشستهایم  و صنعت به صنعت آثار
این موضوع بررسی شده است.
وی در پاســخ به این پرسش که شســتا برای واردات دچار ممنوعیت شده یا خیر
گفت :اصل شــفافیت اصل درستی اســت ،عده ای در کشور سوءاستفاده میکنند و
ارز ارزان می گیرند و مراعات نمی کنند و گران تر می فروشــند ،اما درباره شــرکت
سرمایه گذاری تامین اجتماعی باید گفت سیمان دارد و ناچار است مواد اولیه سیمان
را بخرد و پتروشــیمی دارد و مواد پتروشیمی می خرد و صادر میکند و طبیعی است
که یک هلدینگ ســی تا چهل هزار میلیارد تومانی همه این کارها را انجام میدهد
و ســودش هم به جیب پنجاه میلیون ایرانــی میرود و تنها جایی که واقعا ذی حق
است همین جاست.
ربیعــی تاکید کرد :ما کار بزرگــی که  انجام می دهیم این اســت که در کنترل
قیمتها نقش ایفا کنیم و به کمک دولت می آییم.
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بخش خصوصی ایران آماده مشارکت در بازسازی سوریه است

بازار کار اتریش در بهترین وضعیت پنج سال اخیر
پنجره ایرانیان؛ نرخ بیکاری اتریش تا پایان ماه ژوئن به  6.8درصد کاهش یافت که پایین
ترین نرخ بیکاری از ژوئیه سال  2013محسوب میشود.
به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس ،آمارهای جدید نشان میدهد نرخ بیکاری
اتریش در ماه ژوئن به نســبت ماه قبل آن  0.8درصد کاهش داشــته اســت .شمار بیکاران
اتریشی در حال حاضر با  29.3هزار نفر کاهش به  274.7هزار نفر رسیده است.
نکته جالب این آمار این اســت که به دنبال سیاســتهای جدید دولت برای اشتغال بیشتر
زنان ،شــمار بیکاران زن  18.1هزار نفر کاهش داشــته است ،در حالی که شمار بیکاران مرد
 11.2هزار نفر کاهش داشــته است .نرخ بیکاری جوانان  15تا  24ساله نیز از  10.9درصد به
 10درصد کاهش یافته است.
متوســط نرخ بیکاری اتریش در سالهای  1960تا  2018برابر  4.94درصد بوده است که
باالترین نرخ ثبت شــده  10.9درصد ژانویه  2016و پایینترین نرخ ثبت شده نیز  0.8درصد
اوت  1974بوده است.
در اتریش نرخ بیکاری از طریق برآورد نسبت شمار افرادی که فعاالنه در جستوجوی کار
هستند به کل شاغالن به دست میآید.
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پنجرهایرانیان؛ معــاون اول رئیسجمهور گفت :دولت
و ملــت ایران همانگونه که در مبــارزه علیه گروههای
تروریستی در کنار دولت و ملت سوریه بودهاند ،اکنونکه
بخش زیــادی از ســوریه در کنترل دولت این کشــور
قرارگرفته اســت ،در دوران بازســازی نیز در کنار ملت
سوریه خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری در دیدار «محمد
ســامر الخلیل» وزیر اقتصاد و تجارت سوریه با تبریک
پیروزیهای دولت ،ارتش و مردم سوریه علیه گروههای
تروریســتی نظیر داعش ،اظهار داشــت :این پیروزیها
نهتنها برای ملتهای منطقه بلکه حتی برای کشورهای
اروپایی که این روزها با مســئله تروریسم مواجه هستند
نیز ســودمند اســت و آنها باید قدردان مبارزات مردم
سوریه علیه تروریستها باشند.

معــاون اول رئیسجمهور همچنین بــا تاکید بر اینکه
روابــط تجاری و اقتصادی ایران و ســوریه باید همپای
روابط سیاســی دو کشور از رشد و توسعه برخوردار باشد،
گفت :بخش خصوصی ایران از توانمندی باالیی برخوردار
اســت و شــرکتهای ایرانی آمادگی دارنــد در مرحله
بازسازی سوریه در همه زمینهها مشارکت و حضور فعال
داشته باشند که این امر نیازمند رفع موانع همکاریهای
اقتصادی و مسائل بانکی میان دو کشور است.
وی ضمن اعالم آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای
امضای توافقنامه ســهجانبه میان ایران ،سوریه و عراق
برای همکاریهای اقتصادی ،خاطرنشــان کرد :در این
خصوص با نخستوزیر عراق نیز مذاکراتی انجام دادهام
و بغــداد نیز در این زمینه آمادگــی دارد و همکاریهای
سهجانبه تهران ،دمشق و بغداد میتواند گام موثری برای

توسعه مناسبات تجاری فیمابین باشد.
محمد ســامر الخلیل با اشاره به مذاکرات خود با برخی
وزرای ایران و گفتوگو پیرامون همکاریهای مشترک
تهران و دمشق افزود :مذاکرات انجامشده مثبت و سازنده
بــود و پیشنویــس موافقتنامه همکاری اســتراتژیک
بلندمدت میان دو کشــور در حال نهایی شــدن است و
عــاوه بر آن راهکارهای اجرایی شــدن برخی توافقات
گذشته که تاکنون با موانعی روبرو بودهاند نیز موردبررسی
قرارگرفته است.
وی بر ضــرورت ارتباط بخش خصوصــی و تجار دو
کشور در جهت توسعه مناسبات اقتصادی فیمابین تاکید
کرد و خواستار برگزاری همایشی با حضور تجار ایرانی و
سوری و ایجاد زمینههای همکاری میان بخش خصوصی
دو کشور شد.
وزیر اقتصاد و تجارت ســوریه همچنین افتتاح شــعب
بانکی ایرانی در ســوریه و استفاده از پول ملی دو کشور
در مبادالت تجاری را از راهکارهای حل مســائل بانکی
برشمرد و ضمن اعالم آمادگی برای تاسیس شرکتهای
مشــترک همکاری اقتصادی ،از برطرف شــدن بخش
زیادی از مشکالت شــرکتهای ایرانی فعال در سوریه
خبر داد و گفت :هنوز برخی مشــکالت باقی اســت که
دولت سوریه تالش میکند هرچه سریعتر این مشکالت
را حلوفصل کند.
وی در ادامه از آمادگی ســوریه بــرای همکاریهای
تجاری و اقتصادی ســهجانبه میان ایران ،سوریه و عراق
و اتصال راهآهن سه کشور خبر داد و گفت :این اقدامات
میتواند به انعقاد توافقنامه تجاری سهجانبه میان تهران،
دمشق و بغداد منجر شود.
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پرداخت وام قرضالحسنه برای کمک به مسکن کارگران
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پنجرهایرانیــان؛ رئیــس اتحادیه کارگــران قراردادی
با بیان اینکه ســاخت و خرید مســکن در شرایط حاضر
مقرونبهصرفه نیســت ،گفت :بــرای کمک به کاهش
هزینههای مســکن کارگران باید وامهای قرضالحسنه
کمبهره در اختیار آنها گذاشته شود.
فتح اله بیات در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در شرایط
حاضر امکان اجرای طرحهایی مثل مســکن اجتماعی یا
مسکن کارگری نیست چون این طرحها دیربازده هستند
و مراحل آمادهســازی و اجرا و ساخت آنها شاید بیش از
یک دهه طول بکشد.
وی افزود :کارگران با توجه به اوضاع اقتصادی و پایین
بــودن دریافتی برای تامین اجاره خانه در تنگنا و مضیقه
هســتند و بهترین راه کم کردن هزینه مسکن و اجارهبها
این است که وامهای قرضالحسنه با نرخ پایین در اختیار
کارگران گذاشته شود.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به پایین آمدن قدرت
خرید جامعه ،ســاخت و خرید مســکن در شرایط فعلی
کشــور را توصیه نکرد و گفت :ایــن کار مقرونبهصرفه
نیست و بهترین راه برای کمک به مسکن اقشار ضعیف
و کارگری دادن وامهای کمبهره قرضالحســنه اســت
منتها بایــد مراقب بود که این وامها هم به سرنوشــت
سوداگری در بازار سکه و ارز منجر نشود.

بــه گفته بیــات همچنان کــه عدهای با اســتفاده از
رانت اطالعاتی و ســودجویی بازار سکه و ارز را متشنج
کردند ،امــکان اینکه عدهای دالل برای گرفتن وامهای
قرضالحســنه وارد عمل شوند هم دور از ذهن نیست و
لذا باید کنترل و نظــارت دقیقی بر اختصاص این وامها
صورت بگیرد.
بر اســاس اصل  ۳۱قانون اساســی داشــتن مسکن

متناســب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی اســت و
دولت موظف اســت بــا رعایت اولویت بــرای آنها که 
نیازمندترند بهخصــوص کارگران و روســتاییان ،زمینه
اجرای ایــن اصل را فراهم کند .دولــت در آغاز فعالیت
خود از اجرای طرح مسکن کارگری و مسکن امید برای
خانهدار کردن خانوارهای کارگری خبر داد و بارقه امید را
در دل کارگران زنده کرد.

طراحی شهری و تاثیر آن بر دمای شهرها
پنجره ایرانیان؛ طراحی شــهری تاثیر بسیار قابل توجهی در دمای شهر دارد و میتواند به
گرم شدن بیش از اندازه بعضی از شهرها منجر شود.
به گزارش ایســنا ،نتایج مطالعات پژوهشگران نشان میدهد که تفاوت در الگوهای شهری
که به آنها بافت میگویند ،مهمترین عامل تعیینکننده گرمای شهرها هستند.
محققان بر این باورند که شــکل خیابانها و ســاختمانهای شــهر و به طور کلی طراحی
شــهری ،نقش مهمی در اثربخشی گرمایی شــهر دارد .اما واقعا چرا بعضی از شهرها نسبت
به محیط اطراف خود گرمتر هســتند؟ نتایج این بررســی میتواند به برنامهریزان شهری در
طراحی شهر کمک بزرگی کند.
چه شــهرهایی گرمترند؟ بعضی از شهرها مانند نیویورک و شیکاگو مانند یک شبکه دقیق،
نظیر اتمهای درون یک کریســتال بوده و به اصطالح کریســتالی هستند و شهرهایی مانند
بوســتون یا لندن مانند اتمهای درون مایع و شیشه آشفته هستند و شکل یکسانی ندارند که
به آنها شــهرهای بلوری میگویند .محققان  MITدریافتند که شهرهای کریستالی نسبت به
شهرهای بلورین گرمتر هستند.
در دنیای امروز که ساختوساز بر مبنای قاعده خاصی نیست ،نمای ساختمانها و مصالح به
کار رفته در آنها به گرمای بیش از اندازه منجر میشود ،اما باید یادآور شویم که معماری سنتی
و اصیل اینگونه نبوده و ساختوسازها با شرایط دمایی آن منطقه سنجیده میشده است.
مصالح ســاختمانی شهری ،مانند بتن و آسفالت ،در طول روز گرما را جذب و در شب آن را
منعکس میکنند ،این اثر بسیار قابل توجه است و میتواند  ۱۰درجه فارنهایت به دمای شبانه
اضافه کند .تاثیر این گرما به افزایش مشــکالتی برای ســامتی افراد منجر شده ،همچنین
اســتفاده از انرژی در هوای گرم افزایش مییابد و این موضوع در عصری که بیشتر افراد در
شــهرها زندگی میکنند ،اهمیت دارد .همچنین نتایج این مطالعه نشان میدهد که تحقیقات

در مورد مواد ســاختمانی ممکن است راهی برای جلوگیری از افزایش گرما در ساختمانهای
شهر باشد.
این اطالعات برای مکانهایی مانند چین و دیگر مناطقی که در آن شــهرها به سرعت در
حال گسترش هستند ،میتواند مهم باشد .بسته به آبوهوای منطقه در بعضی از مناطق نیاز
به مکانهایی اســت که گرمتر و یا ســردتر باشند .این نکته مهم است که شهرهای امروزی
از نظر ساختوساز شــبیه به هم هستند .اما معماران باید آبوهوای منطقه را در نظر بگیرند
و ساختوسازها  بر اساس دمای منطقه باشد و از مصالح مناسب  آن منطقه استفاده شود.
این تیــم تحقیقاتی دریافت که اســتفاده از مدلهای ریاضی که بــرای تجزیه و تحلیل
ساختارهای اتمی در مواد طراحی شدهاند ،یک ابزار مفید هستند که منجر به ایجاد یک فرمول
ساده برای نحوه مناسب طراحی شهر میشوند.
محققان با اســتفاده از تصاویر ماهوارهای ،طراحی ساختاری  ۴۷شهر مختلف را با استفاده
از این مدلها مورد بررســی قرار دادند .برای هر شهر ،اطالعات دمایی را که از یک ایستگاه
داخل شهر و خارج از آن ،اما در نزدیکی آن شهر بهدست آمده بود ،جمعآوری کردند.
در طراحی ســاختمان این موضوع باید در نظرگرفته شــود که ســاختمانها گرما را دفع و
ساختمانهای دیگر آنها را دوباره جذب میکنند .پژوهشگران عنوان کردند :طراحی جدید در
مکانهای گرم برای به حداقل رســاندن گرمای اضافی مفید است و در مکانهای سردتر نیز
شهرها باید بر اساس آب و هوای آن منطقه طراحی شوند.
نحوه قرارگیری خطوط آب و برق ،فاضالب و سیســتمهای حملونقل در مناطقی که گرما
موضوع مهمی است ،اهمیت بسیاری دارد.
نتایج این مطالعه همچنین نشان میدهد که تحقیقات در مورد مواد ساختمانی ممکن است
راهی برای مدیریت صحیح تعامل گرما در ساختمانهای شهر باشد.
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پنجرهایرانیان؛ دبیر انجمن انبوهسازان استان اصفهان
گفت :بازار مسکن تا مشخص شدن وضعیت اقتصادی
همچنان ملتهب باقی میماند و احتماال در شهریورماه
دوباره شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.
احمد توال در گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،در خصوص
وضعیت بازار مســکن ،اظهار کــرد :درحالحاضر بازار
مسکن در بالتکلیفی و التهاب به سر میبرد به صورتی
که نه شاهد رکود قبلی و نه رونق در این بازار هستیم.
وی افــزود :از طرفــی با افزایش قیمــت مصالح و
قیمت تمامشده مسکن مواجه هستیم ،همچنین برخی
اســتانها افزایش قیمت داشــتهاند و برخی استانها
نیز در حال افزایش قیمت مســکن هستند و مردم در
دوراهی خرید و یا عدم خرید مسکن گرفتارشدهاند.
دبیر انجمن انبوهسازان استان اصفهان گفت :امروزه
افزایش قیمتها طبــق فرمولبندیهای قبلی که در
برخی فصلها یا هرچند ســال یکبــار اتفاق میافتاد
پیروی نمیکند ،در تهــران افزایش قیمت وجود دارد
که این موج در شهرســتانها نیز احساس شده است و
شاهد افزایش نرخ مسکن هستیم.
وی در خصوص افزایش قیمت مســکن ،اظهار کرد:
قیمت تمامشــده مسکن بهســرعت در حال افزایش
اســت ،بهطور میانگین نرخ مصالح ساختمانی بیش از
 50درصد گران شده است که بیشترین افزایش قیمت
در فوالد با حــدود  70درصد و کمتریــن افزایش در
بخش سنگ با کمتر از یک درصد بوده است.

توال با بیان اینکه حداقل  20درصد قیمت دستمزد
کارگر افزایش یافته اســت ،ادامــه داد :نرخ زمین نیز
در موقعیتهای مختلف گران شــده است .نسبت به
سال گذشته قیمت مســکن در تهران بهطور متوسط
بیش از  30درصد و اصفهان حدود  15درصد افزایش
داشته است.
وی با اشــاره بــه کاهش ســرمایهگذاری در حوزه
ساختوساز ،اظهار کرد :وضعیت سرمایهگذاری در بازار
مســکن دارای ریسک باال است و با توجه به مشخص
نبودن قیمت مصالح و قیمت تمامشده واحد مسکونی،
شاهد کاهش سرمایهگذاریها در این بخش هستیم و
بیشتر افرادی که قدرت ریســکپذیری باالیی دارند،
وارد این حوزه میشوند.
دبیر انجمن انبوهســازان استان اصفهان در رابطه با
تاثیر نوســانات ارزی بر قیمت تمامشده مسکن ،گفت:
مصالح ساختمانی عمدت ًا تولید داخلی هست ،اما بخش
عمده مصالح بهکاررفته در ســاختمان هم چون فوالد،
منبع خارجی دارد.
درحالحاضر بالغبر  30واحد تولید فوالد در ســطح
کشور انجام میشــود که از این تعداد تنها چند مورد
ازجملــه ذوبآهن اصفهــان از ســنگآهن داخلی
اســتفاده میکنند و بقیه واحدها از شمش فوالدهای
خارجی که عمدتا از چین یا اوکراین وارد میشــود،
استفاده میکنند.
وی تاکید کرد :نرخ صنایع تبدیلی با نوســانات بازار

ارز افزایش پیدا میکند و بخشیهایی که تولید داخلی
دارند با تبعیت از این بازار ،متأثر از افزایش قیمت فوالد
هستند.
توال در پاســخ به این ســؤال که «آیا دوباره شاهد
افزایش قیمت مســکن خواهیم بود یــا خیر؟» گفت:
اتفاقــی که اکنون در بازار مســکن افتاده را ســالها
قبل پیشبینی کرده بودیم .مرتب عنوان میشــد که
«خانههای خالی زیاد اســت و تولید نباشد» ،اما امروز
خانههای خالی رو به اتمام اســت و تولیدی جایگزین
آنها نشده است.
وی بــا تاکید بر اینکه اگر با کمبود عرضه مســکن
مواجه شــویم باید انتظار افزایش قیمتها را داشــته
باشــیم ،تصریح کرد :بازار مســکن تا مشخص شدن
وضعیــت اقتصادی همچنان ملتهــب باقی میماند و
احتما ً
ال در شــهریورماه دوباره شــاهد افزایش قیمت
مسکن خواهیم بود.
دبیر انجمن انبوهســازان استان اصفهان خاطرنشان
کــرد :مردم نیازهــای خود را دنبــال میکنند و دلیل
افزایش نرخ اجارهبها ،وجود نیاز در بازار است و اگر به
این نیازها جواب مثبت داده شود و مردم به دنبال خرید
خانه باشــند ،به تولید ،مصــرف و آرامش خاطر جامعه
منجر میشــود ،اما اگر به این نیاز پاسخ صحیح داده
نشــود مردم در بالتکلیفی باقی خواهند ماند و مجبور
به اجارهنشینی میشوند که درنهایت به افزایش ساالنه
نرخ اجارهبها منجر خواهد شد.
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پنجره ایرانیان؛ دبیرکل کانــون عالی انجمنهای صنفی
کارگران پیشــنهاد کرد دولــت به جای بســتن مالیات به
خانههای خالی از سکنه ،این واحدها را با اقساط کم بهره در
اختیار کارگران قرار دهد.
هادی ابوی در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه کمک به
خانوارهای محروم و کمدرآمد و بهبود وضع معیشت کارگران
و حداقلبگیران در شرایط کنونی از اولویتهای دولت ،است،
گفت :در شرایط اقتصادی حاضر نباید کارگران ،بازنشستگان
و مستضعفان زیر چرخهای تورم و نوسان ارز له شوند.
وی ادامه داد :اگر میخواهیم به کاهش هزینههای مسکن
و اجارهبهای کارگران کمک کنیم ،بهترین راه این است که
دولت بهجای گرفتن مالیات از خانههای خالی از سکنه ،آنها
را با وامهای ارزان و اقساط کمبهره به کارگران واگذار کند.
دبیــرکل کانون عالی انجمنهای صنفــی کارگران تاکید
کــرد :دولــت میتواند خانههای مســکن مهر یا مســکن
اجتماعی بالاســتفاده و خانههایی که در بافتهای فرسوده
ســاخته شدهاند را به شکل اجاره به شرط تملیک یا در قالب
قرارداد چند ساله با رهن و اجاره ثابت در اختیار کارگران قرار
بدهد و با این کار بخش اعظمی از هزینههای ســبد معیشت
کارگران را پوشش دهد.
ابوی با بیان اینکه کارگران از بیتالمال کشور سهم دارند
و شایســته دریافت کمکهای بالعوض و قرضالحســنه
هستند ،اظهار کرد:حق مسکن کارگران  ۴۰هزار تومان است
و طی چند سال اخیر افزایش قابل توجهی را در شورای عالی
کار برای حق مســکن کارگران شاهد نبودهایم ،در حالی که
نمیتوان حق مسکن را بر اســاس  ۲۰سال قبل که قیمت
زمین و ملک پایین بود ،تعیین کرد.
به گفته این مقام مســئول کارگری ،قدرت خرید کارگران
نسبت به ابتدای ســال که حقوق و دستمزدشان با افزایش

 ۱۹.۵درصد همراه بود ،به شــدت افت کرده و دریافتی آنها
بیش از یک هفته جواب نمیهد ،در کنار آن افزایش اجارهبها
و هزینههای مسکن را که بار سنگینی بر معیشت خانوارهای
کارگری تحمیل کرده را هم باید اضافه کرد.
دبیــرکل کانون عالــی انجمنهــای صنفــی کارگران
خاطرنشان کرد :در شــرایط غیرعادی نمیتوان تصمیمات
عــادی گرفت؛ وقتی بســیاری از بازارهــای داخلی و اقالم
اساسی متاثر از نوسان ارز است ،طبیعی خواهد بود که سفره
معیشت کارگران هم از این مقوله بیتاثیر نماند.

به گزارش ایســنا ،در اصــل  ۴۳قانون اساســی ،تامین
نیازهای اساســی همه آحاد جامعه از جمله مسکن ،خوراک،
پوشــاک ،بهداشت ،درمان و آموزش و پرورش برای تشکیل
خانواده پیشبینی شده است.
بر اســاس اصل  ۳۱قانون اساســی نیز داشــتن مسکن
متناســب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت
موظف اســت با رعایت اولویت برای آنهــا که نیازمندترند
به خصوص کارگران و روســتاییان ،زمینه اجرای این اصل 
را فراهم کند.

توقف ساخت خانههای دودکشی در تهران
پنجره ایرانیان؛ شــهردار تهران گفت با تاکید بر بلندمرتبهســازی در پایتخت تنها براساس
طــرح جامع و تفصیلی گفت :دیگــر اجازه نخواهم داد ســاختمانهایی مثل دودکش به نام
مجموعه مســکونی ساخته شــود ،ســاختمانهایی که مانع دید و منظر مردم و آفتابگیری
ساختمانها میشدند.
به گزارش ایسنا ،محمدعلی افشانی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :برای  ۳۰واگن جدید مناقصه برگزار شــد ،برنده که طرف چینی اســت انتخاب شد .به
محظ امضای قرارداد ،ساخت واگن ها آغاز می شود.
وی دربــاره فعالیت اتباع خارجی غیرمجاز در شــهرداری در ادامه گفت :اگر کســی از اتباع
بیگانه غیر قانونی در شــهرداری اســتفاده کرده من در جریان نیستم .شهرداری مطابق قانون
عمل میکند و به کســی که غیر قانونی در کشــور زندگی میکند کار نمیدهد .افشانی افزود:
کسانی که از اتباع بیگانه در شهرداری فعالیت میکنند هم مجوز اقامت و هم مجوز کار را دارند.
شــهردار تهران یادآور شد :شهر یک طرح جامع و یک طرح تفصیلی دارد .در این دو طرح
تعداد طبقات به طور کامل مشــخص شده است .مبنای عمل ما طرح تفصیلی و طرح جامع

اســت .من قبال هم اعالم کردم دیگر اجازه نخواهم داد که ســاختمانهایی مثل دودکش به
نام مجموعه مسکونی ســاخته شود ،ساختمانهایی که مانع دید و منظر مردم و آفتابگیری
ساختمانها میشدند .انشــاءاهلل دیگر چنین ساختمانهایی ساخته نخواهد شد جز در جایی
که بلندمرتبهسازی قبال در طرح جامع و تفصیلی پیشبینی شده باشد.
وی ســپس گفت :یکی از مهمترین برنامههای ما ،بحث بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهر
اســت .خوشبختانه جلسات مکرری در همین مدت داشتیم و االن هم اقدامات خوبی صورت
گرفته اســت .پیشبینی ما این اســت که تا آخر ســال  600واحد آماده واگذاری خواهد شد؛
به این صورت که آنها زمینها و بافتهای فرسودهشــان را در اختیار شــهرداری بگذارند تا
شهرداری آنها را ترمیم بخشد.
افشانی گفت :در ادامه طرح بافتهای ناکارآمد شهری سولههایی که مربوط به شهرداری
است را هم در اختیار اشــخاصی قرار میدهیم که شرکتهای دانشبنیان داشته باشند و
از فناوری نوین استفاده میکنند که انشاءاهلل زندگی و حیات را به این بافتهای فرسوده
باز گردانیم.
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پنجــره ایرانیان؛ کاهش ارزش پول ملی بیشــترین
تاثیر را بر معیشت خانوارهای کارگری و اقشار محروم
جامعه میگذارد.
علیرضا حیدری در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به تاثیر
نوسان نرخ ارز بر معیشــت خانوارهای کارگری ،اظهار
کرد :وقتی که ارزش پول ملی کاهش یابد تمام کسانی
که دارایی یا ســپردههای پولی دارند ،کســانی که مابه
ازای فعالیتهــای اقتصادی پــول میگیرند ،کارمندان
و کارگــران و حقوق بگیران و کســانی که در بانکها
سرمایهگذاری کردهاند ،عموما از کاهش ارزش پول ملی
صدمه میبینند ،اما بیشترین تاثیر از کاهش ارزش پول
ملی را طبقات کارگری میبینند.
وی ادامه داد :طبعا همــه کاالها و خدمات خود را در
فواصل زمانــی در آینده با این کاهــش ارزش منطبق
میکننــد .وقتی تــورم اتفاق میافتد ،واضح یا آشــکار
خود را در قیمتها نشــان میدهد؛ کاالها یا مشــمول
کمفروشــی شده و حجمشــان کم میشود یا ناقص به
فــروش میرود و اجزایی از کاال یا خدمات در آن قیمت

دیده نمیشود.
حیدری افزود :مســاله بعدی شدت نوسان قیمتها و
کاهش ارزش پول اســت که به ســرعت اتفاق میافتد
و عدم اطمینان نســبت به آینده رخ میدهد .نگرانی از
کاهش شدید پول ملی به تولیدکننده این پیام را میدهد
که فعال دست نگه دارد و اجناس را با مواد اولیه و قیمت
جدید تولید کند ،بــه توزیعکننده این پیام را میدهد که
جنسهــا را در انبار نگه دارد تا فردا با قیمت بیشــتری
عرضه شود و در این بین مصرفکننده بیشترین ضربه و
لطمه  را از اختالل در گردش اقتصادی میبیند.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد :به همان اندازه که
عرضه کاال و خدمات کاهش مییابد ،افزایش قیمتهای
غیرطبیعی را شــاهد خواهیم بود و وقتی عرضه و تقاضا
دچار عدم تعادل میشــود ،بازارهای غیررســمی شکل
میگیرد و افراد ناچار میشــوند برای کاالهای ضروری
قیمت بیشتری بپردازند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعمال نظارت از
اختالل در اقتصاد و کاهش فشــار بر اقشار و طبقات

کارگری ،جلوگیری میکند؟ گفت :بعضا نظارتها و
کنترلهــا چون کارایی الزم را نــدارد ،عمال در آن
فساد شکل میگیرد و فضا را به سمت امنیتی شدن
پیش میبرد.
حیدری تصریح کرد :هر کســی که فکر میکند باید
قیمــت پول ملی را کاهش و نرخ ارز را افزایش دهیم ،با
هر پشتوانه و جایگاهی که هست باید پاسخگوی شرایط
موجود باشد ،چون این شرایط را مردم ایجاد نکردهاند و
سیاستگذاریها به این سمت رفته و با این کار نمیشود
تحرک اقتصادی در کشور ایجاد کرد.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار ،شرایط به وجود آمده
فعلی تنها از سیاســتگذاریها نیســت ،بلکه تلفیقی از
تحریمها ،دخالتهای بیگانگان و فضای داخل کشــور
اســت ،یعنی اگر سیاســتهای اقتصادی دولت در این
زمینه دخالت مســتقیم و موثر دارد ،مسائل خارجی هم
هست و دولت از افزایش نرخ ارز متضرر نمیشود ،چون
داراییهای ارزی خود را با قیمت جدید وارد بازار کرده و
کسب درآمد میکند تا هزینههای خود را پوشش دهد.

73

اخبـارساختوساز

تولید سالیانه  ۳۶هزار مسکن خالی در تهران

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم مرداد    97شمـاره 130

74

پنجره ایرانیان؛ مقایسه چهار شاخص معامالت ،پروانههای
ساختمانی ،جمعیت و واحدهای مسکونی خالی شهر تهران
حاکی از آن است که با وجود رکود ساخت و ساز ،سالیانه ۳۶
هزار مسکن خالی به پایتخت افزوده میشود.
به گزارش ایســنا ،دماسنج ساخت و ســاز در پایتخت
نشــان میدهد طرف عرضه در اردیبهشــت ماه ۱۳۹۷
ســیگنال افزایش قیمت مسکن را به خوبی دریافت کرده
و خود را برای پاسخدهی به تقاضای خرید آپارتمان آماده
میکند .بر اســاس آمار شــهرداری تهران در اردیبهشت
ماه  ۱۳۹۷تعداد  ۱۲۸۵فقره پروانه ســاختمانی در شــهر
تهران صادر شــده که نســبت به مدت مشابه سال قبل
رشــد  ۲۵درصدی را نشان میدهد .با اینکه تعداد صدور
پروانههای ساختمانی از ریتم منظمی در ماههای مختلف
تبعیت نمیکند ،اگر میانگین  ۶.۲واحد مســکونی را برای

تعداد پروانههای صادر شــده در اردیبهشــت ماه در نظر
بگیریم باید منتظر باشــیم که امســال به تدریج ،ماهیانه
حدود  ۸۰۰۰واحد مسکونی جدید در شهر تهران تکمیل
شود که طی یک سال به  ۹۶هزار واحد میرسد .این رقم
حدود  ۳۶هزار واحد بیشتر از نسبت رشد تعداد خانوارهای
تهرانی است.
اما جدا از این عدم تعادل نســبی که نمیتواند چندان
نگرانکننده باشــد ،جهش قیمت مسکن و کاهش تعداد
معامالت احتماال تاثیر منفی بر بازده ســرمایهگذاری در
بخش ساخت و ســاز بخش خواهد گذاشت .همین االن
هم حداقل  ۶۳میلیارد دالر عدم بهرهوری ناشی از وجود
 ۴۹۰هزار واحد مســکونی خالی شهر تهران روی دست
بخش عرضه مســکن باقی مانده است .نشانههای رکود
مســکن در ماههای پیش رو نیز بنا بر تحلیل کارشناسان

دیده میشــود .در خردادماه  ۱۴.۹هزار معامله مسکن در
شهر تهران انجام شد که  ۲۲درصد نسبت به اردیبهشت
و  ۳.۱درصد نســبت به مدت مشابه ســال قبل کاهش
یافــت؛ زیرا طــرف تقاضا با توجه به رشــد  ۴۵درصدی
قیمت مســکن شــهر تهران ،توان خرید از دست داده و
عمده معامالت در ماههای اخیر را تقاضای سرمایهگذاری
شکل میدهد.
ســال  ۱۳۹۰تعداد خانوارهای تهران  ۲میلیون و ۶۲۴
هزار نفر و خانههای خالی  ۳۲۷هزار واحد بوده است .این
رقم در ســال  ۱۳۹۵به  ۲میلیون و  ۹۲۴هزار خانواده در
ازای  ۴۹۰هزار واحد خالی رســیده اســت .مقایسه تعداد
جمعیت و خانوارهای تهرانی با تعداد واحدهای مسکونی
خالی حاکی از آن اســت که از سال  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۵بالغ
بر  ۱۶۳هزار واحد مســکونی خالی به تهران اضافه شده
اســت .با اینکه وجود خانههای خالی برای تعادلبخشی
به بازار مسکن در همه جای دنیا ضروری به نظر میرسد،
بنا به اعتقاد کارشناسان ،تعداد واحدهای خالی از سکنه در
تهران حدود  ۳برابر میانگین جهانی است .بنابراین حداقل
دو سوم از این تعداد باید وارد بازار مصرف شود.
به بیان دیگر محاسبه تعداد قراردادهای خرید و فروش
با تعداد خانههایی که باید ســاخته شود نشان میدهد اگر
سیاستهای صحیحی برای ورود خانههای خالی به بازار
مصرف اعمال شود ،حتی در صورتی که صدور پروانههای
ساختمانی به صفر برسد ،شــهر تهران تا  ۱.۵سال آینده
نیاز به تولید مســکن جدید نخواهد داشت و در پایان این
مدت نسبت تعداد مســکن با تعداد خانوار شهر تهران به
شاخصهای جهانی نزدیک میشود.

ثبات قیمت در بازار راکد مصالح ساختمانی
پنجره ایرانیان؛ در پی نوســانات در بازار ارز بسیاری از بخشهای اقتصادی تحت
تاثیــر قرار گرفتهاند و مصالح ســاختمانی فلزی اعم از آهــن و میلگرد نیز افزایش
قیمت داشــتهاند اما به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی ،در بخش
غیرفلزی اعم از گچ و سیمان افزایش قیمتی نداشتهایم و این محصوالت با فراوانی
عرضه مواجه هستند.
اسماعیل کاظمی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :باتوجه به اینکه صنعت ساخت و
ســاز با رکود مواجه است ،قیمت مصالح ساختمانی افزایش چندانی نداشته و افزایش
قیمت  ۲۰درصدی در بخش حمل و نقل به صورت سراسری بوده است که در همه
بخش ها تاثیرگذار بوده و فقط مختص گچ و مصالح ساختمانی نیست.
وی درباره عرضه و تقاضای مصالح ســاحتمانی گفت :تقاضا متناســب با وضعیت
ســاخت و ساز بوده است .عملیات ساخت و ساز رکود داشته که متناسب با این رکود
بسیاری از واحدها برای کاهش هزینههایشان تعطیل شده یا به صورت سرپایی کار
میکنند .اما به جهت همگرایی با آنها همکاری میکنیم تا مشکالت حل شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی یادآور شد :رکود در یک دوره زمانی

در صنعت ســاخت و ساز طبیعی است و همیشــه یک کف و ارتفاع وجود داشته که
اکنون دوره کف بازار ،مقداری طوالنی شده است.
به گفته کاظمی ،در حال عرضه بر تقاضا غالب اســت؛ به گونهای که عرضه مواد
غیر فلزی مثل گچ ،سیمان و خاک نسبت به تقاضا بیشتر است.
وی درباره تاثیرگذاری سیاســتهای ارزی جدید در تولید و بازار مصالح ساختمانی
نیز گفت :نمیخواهیم بگوییم مسئله ارز روی تولید تاثیرگذار نبوده ،طبیعتا تاثیرگذاری
داشــتنه اما با سیاســتهایی که تولیدکنندگان داشــتهاند ،به طور مستقیم به ارز و
سیاستهای مربوط به آن وابسته نبودهاند .به طور مثال اگر امروز دالر  ۸۰۰۰تومان
شود قیمت سیمان و غیره تغییر نخواهد کرد که علت آن عرضه باال در بازار است.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان مصالح ســاختمانی ادامــه داد :با توجــه به اینکه
سیاســتهای ارزی در این بخش تاثیر چندانی نداشته و عامل افزایش قیمت نبوده
مشکلی در بازار نداشتهایم و مذاکرات با اصناف و دولت صورت نگرفته است .اما هر
زمان که احساس شود چه از طرف ما و چه از طرف متولیان اصناف با دولت صحبت
و مسائل حل خواهد شد.
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پنجــره ایرانیان؛ مدیر امور اعتباری بانک مســکن از
تمدید پرداخت تســهیالت خرید مسکن بدون سپرده و
بدون نیاز به خرید اوراق مسکن تا پایان تابستان خبر داد.
به گزار ش ایســنا ،محمدحســن علمــداری با اعالم
خبر تمدید ســه ماهه پرداخت تســهیالت بدون نیاز به
ســپردهگذاری و یا خرید اوراق «تســه» بــه متقاضیان
اســتفاده از سقف تســهیالت از محل اوراق گواهی حق
تقدم تســهیالت مســکن ،گفت :در راســتای افزایش
توان مالی خریــداران و به منظور تقویت بخش تقاضا و
همچنین ترغیب خریداران ملک به استفاده از تسهیالت
از محل اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از تســهیالت
مسکن ،پرداخت این تســهیالت همچون روندی که از
سال گذشته شــکل گرفت ،تا پایان شهریور ماه امسال
ادامه خواهد یافت.
وی خاطرنشــان کرد :در حال حاضر سقف تسهیالت
از محــل اوراق مســکن در حالت انفــرادی  ۵۰ ،۶۰و
 ۴۰میلیــون تومــان به ترتیب در تهران ،مراکز اســتان
و شــهرهای بزرگ و همچنین ســایر شهرها است و در
حالت زوجین نیز  ۸۰ ،۱۰۰و  ۶۰میلیون تومان به همین
ترتیب اســت .این در حالی اســت که با تمدید پرداخت
تسهیالت بدون سپرده ،برای متقاضیان سقف تسهیالت
قابل پرداخت از محــل اوراق در هر یک از حاالت ذکر
شده ،امکان استفاده از تســهیالت بدون سپرده و بدون

نیاز به خرید اوراق نیز با سقفهای مشخص فراهم است.
البته تســهیالت بدون سپرده در صورتی تعلق میگیرد
که متقاضی ،سقف تســهیالت اوراق را دریافت کند و
چنانچه تســهیالت دریافتی از محل اوراق ،از ســقف
مصوب در هر شهر ،کمتر باشد ،تسهیالت بدون سپرده
به وی تعلق نمیگیرد.
بــه گفته علمداری ،با تمدید مهلــت پرداخت این نوع
تسهیالت ،در حالت انفردای  ۱۰میلیون تومان و در حالت
زوجین  ۲۰میلیون تومان (شــامل دو فقره تسهیالت ۱۰
میلیونی به هــر یک از زوجین) بــه متقاضیان پرداخت
میشود که نیازی به خرید اوراق هم ندارد.
مدیر امور اعتباری بانک مســکن با یــادآوری اینکه
تســهیالت مذکور صرفا به متقاضیان تسهیالت از محل
اوراق و در صورت تمایل آنها قابل پرداخت است ،افزود:
با توجه بــه اینکه امکان پرداخت یــک فقره جعاله ۲۰
میلیون تومانی به تســهیالتگیرندگان مسکن از گذشته
وجود داشته و هنوز هم این تسهیالت پرداخت میشود،
در حال حاضر مجموع سقف تسهیالت ترکیبی مسکن از
محل اوراق برای زوجین به  ۱۲۰ ،۱۴۰و  ۱۰۰میلیون و
برای تقاضای انفرادی به  ۸۰ ،۹۰و  ۷۰میلیون تومان در
سه گروه شــهری رسیده است .این سقف ترکیبی شامل
تســهیالت اوراق ،تسهیالت بدون ســپرده و همچنین
تسهیالت جعاله می شود.

بنابر اعالم بانک مسکن ،علمداری با بیان اینکه اعطای
این تسهیالت به تمام متقاضیانی که تا پایان شهریور ماه
اقدام به تشــکیل پرونده کنند ،میسر خواهد بود ،در عین
حال تاکید کرد :در صورتی که تســهیالت درخواستی از
محل اوراق ،بــه لحاظ مبلغ ،کمتر از ســقفهای قابل
پرداخت باشــد یا این که بهرغم استفاده از سقف ،بخشی
از تسهیالت از محل دیگری پرداخت شده یا بدهی قبلی
باشــد ،در این صورت پرداخت تسهیالت بدون سپرده به
فرد متقاضی امکان پذیر نخواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه سود تسهیالت از محل اوراق و
نیز تســهیالت جعاله که آن هم با خرید اوراق پرداخت
میشــود ۵/۱۷ ،درصد اســت ،افزود :این در حالی است
که ســود تسهیالت بدون سپرده مذکور  ۱۸درصد تعیین
شده است.
مدت بازپرداخت تسهیالت بدون سپرده بانک مسکن
همچون جعاله ،پنج سال تعیین شده و اقساط ماهانه هر
فقره تســهیالت  ۱۰میلیون تومانی در حالت انفرادی یا
برای هر یک از زوجین ،حدود  ۲۵۴هزار تومان اســت.
چنانچه متقاضیان خرید مســکن با استفاده از تسهیالت
اوراق ،در بافت های فرسوده شهرها اقدام به خرید خانه
کنند ،نرخ ســود تســهیالت اوراق برای آنها  ۱۶درصد
محاســبه خواهد شــد و همچنین طول دوره بازپرداخت
نیز بیشتر خواهد بود.
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پنجــره ایرانیان؛ جهش قیمت مســکن در ماههای
اخیــر ،وزارت راه و شهرســازی را بــر آن داشــت تا
راهحلهای کنترل بازار مســکن را بــا حضور فعاالن
این بخش بررســی کند .در این برنامه  ۹راهکار توسط
وزارتخانه ارائه شد که بعضی مدعوین آنها را مناسب
ارزیابی کرده و برخی گفتند جهش فعلی مسکن درواقع
نوعی اصالح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات
تورمی است که راهحل خاصی برای آن وجود ندارد.
بــه گزارش ایســنا ،عبــاس آخوندی در نشســت
"راهکارهای تعادل بخشــی به بازار مسکن در شرایط
اقتصادی و سیاسی جاری" که با حضور معاونان وزیر،
نمایندگان مجلس و نخبــگان و صاحب نظران حوزه
مسکن برگزار شــد اظهار کرد :تحوالت اقتصادی در
بخشهــای مختلف خود را نشــان میدهد .مســائل
سیاســی بین المللی هم تاثیراتی در حــوزه انتظارات
تورمی ایجاد کرده است .ولی در این جلسه میخواهیم
راجع به بخش مسکن صحبت کنیم و نگاهمان درون
بخشی است.
وزیر راه و شهرسازی افزود :از تمام صنوف و حرفی
که با این موضــوع مرتبط هســتند و همچنین افراد
صاحب نظر ،دانشــگاهیان و نماینــدگان مجلس در
این جلســه دعوت کردیم .همــکاران ما در وزارت راه
و شهرسازی پیشنهاد اولیهای را تهیه کردند که عمدتا
رئوس مطالبی اســت که در این جلسه میتوان انجام
داد .برخی اقدامات انجام شــده ،بعضی در حال انجام
و برخی هم تشــدید اقدامات پیشین است که در این
جلسه این موارد را بررسی میکنیم و راهکارهای شما
را میشنویم.
در بخش دیگری از این نشســت ،حامد مظاهریان،
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ،به ارائه

راهکارهای  ۹گانه برای تعادل بخشی به بازار مسکن
اشــاره و اظهار کرد :عرضه بســته تشویقی مالیاتی به
منظور افزایش تولیــد ،راه اندازی بازارگاه الکترونیکی،
انتقــال ماموریت وصول مالیات بــر خانههای خالی از
سازمان امور مالیاتی به شهرداریها ،تسریع در تصویب
الیحه قانونی پیش فروش ساختمان ،کنترل سوداگری
در بخش زمین از طریق اســتفاده از ابزارهای مالیاتی،
حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک
متراژ ،تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری ،تغییر
ماموریت بانک مســکن از تخصصی به توســعهای و
تسریع در عرضه زمینهای وابسته به دولت به منظور
افزایــش عرضه واحدهای منطبق بــا الگوی مصرف
از جمله برنامههایی اســت که بــه منظور کنترل بازار

مسکن در دست اقدام قرار دارد.
وی ادامه داد :در شــرایط جدیدی که قرار داریم هر
اقدامی که انجام میشود اوال باید بدون شتابزدگی باشد
و دوما فعاالن بخش حضور داشــته باشند و صدایشان
شــنیده شود .در طی  ۴-۵سال گذشــته بازار مسکن
دچار عدم تعادل بــود .در جنبههای مختلف ،این بازار
را دچار آشــفتگی میدیدیم .رکود بود و سرمایهگذاری
گســتردهای در اواخر دهه  ۸۰انجام شده بود که باعث
عدم توازن بین عرضه و تقاضا بود .خوشــبختانه بعد از
پنج ســال در سال گذشته ارزش افزوده بخش مسکن
 ۱.۲درصد مثبت شــد .بنابراین در شرایط جدیدی قرار
گرفتیم و باید بررســی کنیم بــرای کنترل قیمت باید
چه کار کرد.

صیانت از مشاغل موجود در دستور کار دولت
پنجره ایرانیان؛ کارشــناس حوزه کار بر این باور اســت که اگر قوانین مربوط به حوزه
کار و ســاعات کار در بنگاهها رعایت شود ،خود به خود  ۳۰درصد به اشتغال نیروی کار
اضافه میشود.
علی اکبر سیارمه در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه برای تولید ملی به نیروی کار نیاز داریم،
اظهار کرد :در کارخانههایی که به طور فعال در حال تولید هســتند ۵۰ ،درصد تولید اســمی
خودشــان اســت اما اگر در این کارخانهها قوانین و مقررات ساعات کار رعایت شود به طور
اتوماتیک  ۳۰درصد به نیروهای کاری که در آنها مشغول کارند ،افزوده میشود.
به اعتقاد وی اشتغال نیروهای کار در چنین بنگاههایی با در نظر گرفتن هزینه سرمایه ،سود
سرمایه ،انرژی ،مالیات و دستمزد افزایش مییابد.
این کارشناس حوزه کار در عین حال حمایت از تولید داخلی را مستلزم مقابله با قاچاق کاال
و واردات بیرویه دانســت و گفت :اگر به خودروی ملــی افتخار میکنیم و میخواهیم تولید
داخلی تقویت شود ،باید جلوی واردات  1000دستگاه خودرو در سال را بگیریم.

وی گفــت :اگر این محدودیتها اعمال شــود و ارادهای برای تقویــت و حمایت از تولید
ملی وجود داشته باشــد ،اقتصاد مقاومتی دیگر در حد شعار نمیماند .سیارمه تاکید کرد :اتکا
به صادرات نفتی باعث میشــود ،در شــرایط بحرانی و تحریم ،اقتصاد آسیب ببیند لذا باید از
ظرفیتهای صادرات غیرنفتی به بهترین شکل استفاده و درآمدزایی کنیم.
این کارشــناس حوزه کار در پایان با اشــاره به تاکید برنامه ششم و تکلیف دولت به ایجاد
 ۹۵۰هزار شــغل در هر سال گفت :شخصا معتقدم صیانت از مشاغل فعلی باید در دستور کار
دولت قرار گیرد و قبل از دادن شــعار ایجاد یک میلیون شــغل در سال باید اشتغال موجود را
حفظ و قوانین را رعایت کنیم.
بر اســاس آمارها حــدود  ۷۰درصد متقاضیان جویای کار را فارغ التحصیالن دانشــگاهی
تشــکیل میدهند و ســاالنه یک میلیون نفر به بازار کار کشور افزوده میشود .هدفگذاری
برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه هر سال  ۹۵۰هزار شغل ایجاد کند و
وزارت کار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را در دستور کار قرار داده است.
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پنجره ایرانیان؛ معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان
اینکه دولت محلی یعنی شهرداری متولی اصلی کنترل
کیفیت ســاختمان اســت ،تصریح کرد :سازمان نظام
مهندسی ســاختمان به اشتباه ،متولی اصلی و مسئول
خطاها شناخته میشود.
به گزارش ایسنا ،حامد مظاهریان با حضور در صحن
علنی شــورای شهر کرج با طرح این سوال که مسئول
واقعی کنترل ساختمان کیســت؟ اظهار کرد :سازمان
نظام مهندسی ساختمان به دلیل ساده پنداشتن موضوع
خود را کاندید مســئول کنترل ساختمان میکند و اما
تجربه جهان به ما میگوید که در واقع شــهرداریها
مســئول کنترل ساختمان هســتند؛ زیرا شهرداریها
برعکس سازمانهای نظام مهندســی ساختمان ابزار
و توانایی کنترل ســاختمان را دارند .شهرداریها هم
وظیفــه و هم  این اختیار را دارند کــه به راحتی وارد
کارگاه های ســاختمانی شــوند و جلــوی تخلفات را
بگیرند بدون آنکه نیازمند اجازه از دادســتانی و مراجع
قضایی باشند اما اگر تمام مهندسان سازمانهای نظام
مهندسی ســاختمان نیز جمع گردند بدون مجوزهای
قضایی نمیتوانند ســبب تعطیلی کارگاهی شــوند که
تخلف ســاختمانی و مقرراتی دارد .زیرا نظام مهندسی
یک نهاد حرفهای است که تنها باید امور مهندسان را
انجام دهد و بی جهت کســانی سازمان نظام مهندسی
ســاختمان را متولی امر کنترل ســاختمان در کشــور
معرفی میکند.

مظاهریان با تاکید بر اینکه ســازمان نظام مهندسی
ساختمان حتی یک نهاد صنفی نیز نخواهد بود افزود:
شــاید باور کردنی نباشــد که به علــت تخریب دیوار
ســاختمانی و کشته شدن چند نفر در یکی از استانها
رئیس نظام مهندســی ساختمان به زندان محکوم شد،
بنابراین باید دانســت که تنها متولی کنترل ساختمان
شهرداریها خواهند بود.
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی
همچنیــن به اخالف میان وزارت کشــور و وزارت راه
و شهرسازی بر سر موضوع کنترل ساختمان نیز اشاره
کرد و گفت :وزارت کشــور مطلوبیت کنترل ساختمان
توســط شــهرداریها را در بحثهایی که داشــتیم
پذیرفته اســت امادو موضوع الزام قانونی پذیرش این
مســئولیت و همچنین توانایی همه شــهرداریهای
کشــور برای پذیــرش این مســئولیت را مطرح کرده
است .با توجه به اینکه در ایران حدود۱۳۰۰شهر است
و دولت و نظام مهندسی ساختمان کار کنترل را انجام
نمیدهند و مســئولیت آنها بر دوش وزارت کشــور و
شهرداریهاســت برای این مسئولیت ما نیاز به قانون
داریم و قانون آن کجاست؟ اینکه آیا شهرداری مسئول
کنترل ســاختمان هســتند یا خیر به صورت سوال به
معاونت حقوقی ریاســت جمهوری ارجاع شد تا در این
خصــوص اظهار نظر انجام دهد .در نهایت در آبان ماه
۱۳۹۶معاون حقوقی ریاســت جمهوری رســما و کتبا
اظهار نظر کرد که طبق قوانین موجود شــهرداریها

مسئول کنترل ساختمان هستند و این موضوع نیازمند
قانون جدیدی نیســت .در اظهار نظــر حقوقی معاون
رئیس جمهور و ذکر شــده است که براساس ماده ۶۰
قانون برنامه توسعه شهرداری مسئول کنترل ساختمان
هستند و شهرداریها موظف شدهاند تا  موضوع کنترل
ســاختمان را در پروانهها گواهی کننــد و این قانون
مصوبه مجلس شــورای اسالمی اســت اما متاسفانه
این ماده قانونی را هنوز شــهرداریها جدی نگرفتهاند
و اگر حادثهای در شــهر رخ دهــد قاضی به این ماده
استناد خواهد کرد که شهرداریها مسئول این کنترل
ساختمان در شهر هستند.
مظاهریان با تاکید بر مســئولیت قانونی شهرداریها
در کنترل ساختمان این سوال را مطرح کرد که اکنون
با توجه به این مسئولیت شهرداریها چه برنامه اجرایی
برای انجام این وظیفه قانونی دارند؟
معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در
پاســخ این برنامه به آیین نامه کنترل ساختمان اشاره
و اظهار کرد :برای امر مهم کنترل ســاختمان پیشنهاد
وزارت راه و شهرسازی به هیات دولت آییننامه کنترل
ســاختمان اســت که اکنون در صف رسیدگی هیات
دولت قرار دارد و این آییننامــه آیییننامهای جامع و
مبتنی بر تجربه جهانی اســت و امیدواریم با تصویب
نهایی آن از سوی هیات دولت شهرهایمان شهرهایی
پایدارتــر و ســاختمانهایی با کیفیت بهتــر و دارای
ضمانت واقعی باشند.
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پنجره ایرانیان؛ معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و
شهرســازی گفت :طرحی را در نظر داریــم تا مالکانی که
با مســتاجران قراردادهای دو یا سه ساله میبندند ،مشمول
معافیتهای مالیاتی شوند.
به گزارش ایســنا ،حامد مظاهریان در حاشــیه نشســت
راهکارهــای تعادل بخشــی به بازار مســکن در شــرایط
اقتصادی و سیاســی جاری در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
با توجه به اینکه در بازار اجاره قراردادها معموال یک ســاله
بسته میشود ،در جلســه هماندیشی این موضوع را مطرح
کردیم که قراردادها در بازار اجاره دو یا ســه ســاله شود و
کســانی که این طرح را رعایت کنند ،مشمول معافیتهای
مالیاتی خواهند شد.
وی افزود :در حال حاضر دولت با کمبود منابع مواجه شده
و شرایط خاصی در بازار اقتصادی کشور به وجود آمده است.

بنابراین باید از اقدامات شتابزده پرهیز شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامههای وزارت
راه و شهرسازی در بازار مسکن گفت :حرکت جدیدی در این
زمینه شروع کردهایم و هدف آن است که اقدامی نکنیم تا به
ضرر مستأجران و خانه اولیها تمام شود .مطالعات پژوهشی
صورت گرفته که نشان میدهد افزایش قیمت فعلی در بازار
مســکن متأثر از نوســانات بازارهای رقیب و موازی است.
مظاهریان با بیان اینکه در یک فرآیند ،ســرمایهها به سمت
بازار مســکن حرکت کــرد و الگوی مصرفــی از خانوار به
رویکرد ســوداگرانه تغییر ماهیت داد ،تصریح کرد :در بخش
بازار مســکن باید سیاستهای تشــویقی و اخذ مالیات در
اولویت قرار گیرد.
معاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی،
راهاندازی صندوق پسانداز مسکن یکم در بانک مسکن را

از برنامههای انجام شده طی سالهای اخیر برشمرد و گفت:
 400هزار نفر در این صندوق اقدام به سپردهگذاری کردهاند
و پرداخت تســهیالت به شکل مرتب به متقاضیان در حال
انجام است .با توجه به اینکه صندوق مسکن یکم به بودجه
دولت وابستگی ندارد ،کمتر تحت تأثیر قیمتها قرار گرفته
و مشکلی در پرداخت این تسهیالت دیده نمیشود.
وی تاکید کرد :بازار مسکن از طریق تقویت طرف تقاضا
و طرف عرضه میتواند به تعادل برســد .همچنین با ایجاد
یک بازارگاه الکترونیکی میتوانیم انبوهسازان و خریداران را
به یکدیگر متصل کنیم.
مظاهریان با بیان اینکه در پایان سال  1396شاخصهای
مســکن با شــیب مالیم افزایش یافته و قیمــت و تعداد
پروانههای ســاختمانی در طی ماههای پایانی سال گذشته
افزایش پیدا کرد ،گفت :با اقداماتی که در دســتور کار قرار
دادیــم از التهابات بازار مســکن خواهیم کاســت و تالش
میکنیم بازار به ســمت ثبات پیش برود و با توقف ســفته
بازی در بازارهای موازی ،قیمتهای مسکن به سمت ثبات
حرکت کند.
معاون وزیر راه و شهرســازی خاطرنشــان کرد :بررسی
شاخصهای بازار مسکن نشــان میدهد این بازار در پایان
ســال  1396از رکود خارج شده است .البته دولت نباید وارد
کار اجرایی شود بنابراین تنها راهحل اصلی برای کنترل بازار
مســکن ،افزایش تولید اســت که در نهایت به نفع مصرف
کننده تمام می شود.

قیمت مسکن به اندازه رشد ارز باال نمیرود
پنجره ایرانیان؛ مشــاور وزیر راه و شهرسازی در امور تامین مالی گفت :بازار مسکن قطعا
از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش ،ســقف دارد و قیمت مسکن با شدتی که در
بازارهای موازی داشتیم ،افزایش پیدا نمیکند.
به گزارش ایسنا ،حسین عبده تبریزی در حاشیه نشست راهکارهای تعادل بخشی به بازار
مســکن در شرایط اقتصادی و سیاســی جاری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا
مبنی بر اینکه پیش بینی شــما از قیمت مسکن در ماههای آینده چیست ،اظهار کرد :پیش
بینی در شــرایط فعلی مشکل است .بازار مســکن از متغیرهای اقتصادی و حجم پول تاثیر
گرفت .در چند سال اخیر نقدینگی افزایش یافت ولی پایین بودن تقاضای کل باعث کنترل
قیمتها میشــد .همین االن هم موضوعی که باعث کنترل قیمتها شــده این است که
بودجه خانوار ضعیف است .وقتی قیمتها خیلی باال برود ،مردم آن کاال را مصرف نمیکنند.
وی افــزود :اتفاقی که در ســال جدید افتــاد موضوع خروج ترامــپ از برجام بود که به
عنوان عامل روانی در بازار عمل کرد .ترامپ تالش می کند که ما نتوانیم نفت بفروشــیم
و درآمدهای ارزی به دســت بیاوریم ،ایــن موارد به انتظارات تورمــی تاثیر میگذارد .اما
عامل تعیین کننده در قیمت مســکن به اعتقاد من کماکان بودجه خانوار است که به لحاظ
محدودیــت ،قیمتهای اجاره بیش از این افزایش نمییابد .افزایش قیمت مســکن نیز از
هیاهــوی عرضه و تقاضای واقعی باالتر بوده اســت .یعنی آنقدر کــه قیمتها باال رفته،
معامالت افزایش نیافته است.
او ادامه داد :بعضیها تصور افزایش قیمت را از ارز به مسکن منتقل میکنند؛ در حالی که
مسکن کاالهای قابل صادر کردن نیست .وقتی ترامپ از برجام خارج میشود ،قیمت ارز و

طال باال میرود چون با آن ارتباط دارد اما ساختمان این ماهیت را ندارد .بازار مسکن قطعا
از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش ،ســقف دارد و قیمت مسکن با شدتی که در
بازارهای موازی داشتیم افزایش پیدا نمی کند.
عبده تبریزی همچنین درباره قیمتگذاری مســکن که از سوی برخی نمایندگان مجلس
دنبال میشود گفت :کنترل گذاری قیمت به زیان برنامهریزی شهری است و در کوتاه مدت
هم امکان ندارد .این نوع دســتکاری در واقع باعث میشــود مردم خانههای خود را اجاره
ندهند و عرضه کم شود و بازار به هم بریزد .ممکن است اقدام کوتاه مدت برای چند ماه و
شرایط خاص قابل توصیه باشد .اما جملهای از یک اقتصاددان سوئدی به یاد دارم که کنترل
قیمت و اجاره مسکن ،برنامهریزی شهری را ویران میکند و فقط بمباران بدتر از این است
که شما نظام اجاره و فروش را به هم بزنید .در حال حاضر هم فکر نمیکنم کسی در کشور
باشد که با تصور افزایش عرضه ،قیمتگذاری در حوزه مسکن را توصیه کند.
مشــاور وزیر راه و شهرســازی همچنین درباره طرح مســکن اجتماعی گفت :مســکن
اجتماعی برای اقشــاری اســت که توان اجاره و توان پرداخت اقســاط تسهیالت را دارند.
بنابراین دولت ،شهرداریها و جامعه خیرین مورد حمایت قرار گیرند .بخشی از برنامه وزارت
راه و شهرسازی به لحاظ محدودیتهای بودجه در مورد مسکن استیجاری اجتماعی به اجرا
درنیامد اما تا حدی در این زمینه حرکتهایی صورت گرفت .امروز هم در این نشست بحث
این بود که بتوان بخشی از مالیات مربوط به دولت را به شهرداریها برای مسکن اجتماعی
منتقل کرد .بدین صورت که بخشــی از مالیات مربوط به بخش مســکن را شهرداریها به
شکل عوارض دریافت کنند و برای مسکن اجتماعی اختصاص دهند.

اخبـارساختوساز

قانون نظاممهندسی ،روز از نو روزی از نو؟!

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم مرداد    97شمـاره 130

پنجره ایرانیان؛ کلیات طرح اصالح قانون نظاممهندسی
ســاختمان روز سوم تیرماه  ۱۳۹۷در کمیسیون عمران
مجلس به تصویب رســید که یک عضو هیات مدیره
سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران میگوید
تمایز و گاهــی تنافر نگاه تدوینکننــدگان در قانون
 ،۱۳۷۴الیحه پیشــنهادی  ۱۳۹۶و پیشنویس ۱۳۹۷
کامال دیده میشود.
به گزارش ایســنا ،ســوم تیرماه  ۱۳۹۷مجددا خبر
تصویب کلیات طرح اصالح قانون نظاممهندســی در
کمیســیون عمران مجلس در راس خبرهای مهندسی
کشــور قرار گرفت .اهمیــت این قانــون در فعالیت
حرفهای مهندسی ســاختمان ،دلیلی شــد تا مروری
دوباره بر قانون فعلی و طرحها و لوایح مطرحشــده در
سالهای اخیر داشته باشیم.
طرح اصالح قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان
کــه از دوره قبل مجلس مطرح بود ،در دوره فعلی هم
بارها مطرحشده که مهمترین اتفاق این سالها ،دو بار
مخالفت صحن علنی مجلس با کلیات و یا فوریت آن
طرحهــا در ســالهای  ۱۳۹۲و  ۱۳۹۵بود .نتیجه این
اتفاق ،تکلیف مجلس به دولــت برای تهیه الیحهای
در این خصوص بود .مســائل عدیده گریبانگیر صنعت
ســاختمان و فعاالن حرفــه ،ازیکطرف و تفاوتهای
شدید دیدگاهها در اجرای قانون فعلی باعث بالتکلیفی
مردم و فعاالن حرفه ساختمان بهویژه در فرایند صدور
پروانههای ســاختمانی شــده اســت؛ بنابراین به نظر
میرسد تسریع در جمعبندی اصالحات قانون ضرورتی
اجتنابناپذیر است.
مهدی روانشــاد نیــا ،عضو هیات مدیره ســازمان
نظاممهندســی ســاختمان اســتان تهــران ـ در این
خصوص گفت :در مطالعه تطبیقــی متن قانون فعلی
( ،)۱۳۷۴الیحه پیشــنهادی وزارت راه و شهرســازی
به دولــت ( )۱۳۹۶و پیشنویس طــرح اصالح قانون
نظاممهندســی ( )۱۳۹۷فاصله آنقدر زیاد اســت که
تمایز و گاهی تنافر نگاه تدوینکنندگان کامال مشهود
اســت که البته هرکدام استداللهایی برای خود دارند.
در فصــل چهارم قانون در حال اجــرا ،جایگاه ویژهای
برای کنتــرل ســاختمان در نظر گرفتهشــده که در
پیشنویس الیحه دیمــاه  ۱۳۹۶نگاه غالب بر حذف
این بخشها بوده و در طرح مطرحشــده اخیر ،توجهها
معطــوف به جابهجایی بخش عمــدهای از اختیارات و
مســئولیتهای وزارت راه و شهرســازی به سازمان
برنامه و بودجه بوده اســت .هماندیشی ،بهرهگیری از
نظرات خبرگان ،نهادهای صنفــی ،مدیران اجرایی و
نمایندگان محترم مجلس و ایجاد یک گفتمان صنفی
حرفهای گسترده در جهت همنوایی ،میتواند به شرایط
بهتری برای حاصل این تالشها منجر شود.

وی افــزود :از نقاط قوت الیحه پیشــنهادی وزارت
راه و شهرســازی ،توجه به نظام مســئولیتی (بهویژه
موضوعات جدیــدی چون مســئولیت تامینکنندگان
مصالــح و تجهیزات) ،صندوق حمایــت حرفهمندان،
صیانت از حقوق شهروندی و اصالحاتی در ساختارهای
تصمیمگیری ارکان سازمانهای نظاممهندسی است.
نقــاط قــوت پیشنویس طرح مطــرح در مجلس را
میتوان در نزدیک شــدن نظام فنی اجرایی کشور و
نظاممهندسی و کنترل ســاختمان ،بازتعریف جایگاه
حقوقــی ســازمانهای نظاممهندســی و اصالحاتی
در موضــوع مجامع عمومی اســت .هر ســه ســند
فوقاالشاره ،دارای نقاط قوت فراوانی هستند که تنها
با تجمیع نکات مثبت آنها امید بهبود شــرایط فعلی
وجود خواهد داشت.
روانشــاد نیا ،الیحه فعلــی را دارای نکات مبهمی
دانست و گفت :در پیشنویس الیحه و طرح فوقالذکر،
نکات مبهمی چون رابطه اشــخاص دارای صالحیت
طبق قانون فعلی و آتی ،رابطه مبهم اشخاص حقوقی
و حقیقی ،وضعیت ارکان ســازمانهای نظاممهندسی
در دوره گــذار ،تعریف خبــرگان در موضوع مجامع،
عدم توجه بــه صالحیت مدیریت ســاخت (بهعنوان
رشــته هشتم مهندسی ســاختمان و یا یکی از ارکان
در فرایند ساخت) ،مسئله بیمه شاغالن حرفه مهندسی
و بازنشستگی آنها ،عدم حضور نمایندگان سازمان در
نهادهای مهمی چون شورای عالی فنی (و یا نمایندگی
نهادهای صنفی آییننامههای تشــخیص صالحیت)
و رابطه ایــن قانون با قانون شــهرداریها و ســایر
قوانیــن مرتبط ،قابلبحث و ارائه راهکارهای اصالحی
اســت .بهعنوان نمونه ،در پیشنویس طرح مطرح در
مجلس ،انتخاب فردی خارج از هیات مدیره  ســازمان
بهعنوان رئیس جای تامل دارد که شاید هدف طراحان
طرح خارج کــردن بحثهای اجرایــی از موضوعات
سیاستگذاری و نظارتی سازمانها بوده که این مهم با

تعیین مدیرعامل و یا مدیر اجرایی قابل اصالح است.
این عضــو هیات مدیره ســازمان نظاممهندســی
ســاختمان اســتان تهران تاکید کرد :تجارب و درس
آموختههای اجرای قانون نظام معماری و ســاختمانی
( )۱۳۵۲و اصالحیه آن ( ،)۱۳۵۶قانون نظاممهندســی
ســاختمان ( ،)۱۳۷۱قانــون نظاممهندســی و کنترل
ســاختمان ( )۱۳۷۴و آییننامههــای اجرایــی آن،
گنجینــهای اســت که میتوانــد مــورد بهرهبرداری
اصالحکننــدگان قانون فعلــی قرار گیــرد .برخی از
ابهامات و مشــکالت اجرای قانون فعلی در برگزاری
مجامع ،انتخاب اعضای شــورای انتظامی و بازرسان،
بالتکلیفی رابطه اشــخاص حقیقی و حقوقی ،تناقض
برخــی وظایف صنفی و حرفهای ســازمانها میتواند
مدنظر تدوینکنندگان طرح یا الیحه باشــد .تأملی در
چرایی اجرایی نشــدن و یا عمومیت نیافتن فرازهایی
از قانــون و مقررات فعلی در مورد اجرای ســاختمان
توســط اشــخاص صاحب صالحیت ،شناسنامه فنی
ملکی ســاختمان ،بیمه تضمین کیفیت (عیوب پنهان
کار) و نحوه نگهداری و تعمیرات ساختمانها ،چراغ راه
اصالحکنندگان قانون خواهد بود.
روانشــاد نیا خاطرنشــان کرد :در سالهای گذشته،
گردش مالی ساختوســاز شــهری ،چند برابر بودجه
عمرانــی تخصیصیافته بوده اســت .باوجود چند صد
هــزار نفر مهنــدس ،کاردان و معمــار تجربی و چند
میلیون کارگر ســاختمانی ،سرنوشــت فعاالن صنفی،
ســرمایهگذاران و مصرفکننــدگان ســاختمانها به
اصالحــات این قانــون گره خرده اســت .امید که در
این طرح نو برآیند چند دهــه تجربه و وفور نیروهای
متخصــص و وجود نخبــگان و صاحبنظران صنعت
ســاختمان و نهادهــای صنفی به کار گرفته شــود و
حاصل ایــن زحمات ،افزایش عمر مفید ســاختمان و
رضایت ذینفعان فرایند ساخت و بهرهبرداری ساختمان
در کشور باشد.
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پنجره ایرانیان؛ یک کارشــناس درباره راهکارهای ۹
گانه وزارت راه و شهرسازی برای تعادلبخشی به بازار
مســکن گفت :این رویکرد میتواند مثمرثمر واقع شود
اما نتایج آن سریعا خود را نشان نمیدهد و بازار فعال به
روند طبیعی خود ادامه خواهد داد.
مهدی روانشــادنیا در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد:
راهکارهــای ایجاد تعادل در بازار مســکن در تئوری،
خوبی هســتند ولی دو موضوع را باید لحاظ کرد؛ یکی
اینکه اهتمام برای اجرایی کردن این سیاستها وجود
داشــته باشد و دوم اینکه آثار چنین برنامههایی زمانبر
خواهد بود .لذا این نوع سیاســتها نمیتواند در کنترل
قیمتهای فعلی تاثیر ملموسی ایجاد کند.
وی افزود :در بازار مســکن باید فایل قابل عرضه با
مشــخصات مورد نظر متقاضی وجود داشــته باشد که
هماکنــون فایلهایی با این خصوصیات ،کم اســت؛
زیرا طی یک دهه گذشــته سیاســتها به سمت تولید
واحدهای بزرگ متــراژ و لوکس بوده و خرید این نوع
واحدها از توان متقاضیان ،خارج است .سرمایهگذارانی
که طی  ۱۰ســال اخیر در بازار مســکن حضور داشتند
طبیعی اســت که با التهابات بازار مســکن و التهابات
بازارهای موازی به ســراغ این بخش آمدند و حبابها

را بزرگتر کردند.
این کارشــناس اقتصاد مســکن با اشــاره به برنامه
نوسازی بافتهای ناکارآمد به عنوان مهمترین سیاست
دولت در بخش مسکن گفت :ارزیابی این سیاست نشان
میدهد که چندان موفق نبوده است .در سال  ۱۳۹۶از
محل زمینهای دولتی  ۵هزار واحد ساختمانی در طرح
ملی بازآفرینی شــهری تولید شد که نسبت به تقاضای
کل یعنــی تولید ســالیانه  ۸۰۰هزار تا یــک میلیون
واحد مســکونی بر اســاس طرح جامع مســکن ،عدد
بسیار ناچیزی اســت .بنابراین دولت در عمل نتوانسته
سرمایهگذاران بخش خصوصی و دولتی را متقاعد کند
که در بافتهای ناکارآمد سرمایه گذاری کنند.
روانشــادنیا درباره بورس مجازی مســکن نیز گفت:
یکــی از ویژگیهای مســکن ،قابلیت نقدشــنوندگی
پایین آن اســت .به همین دلیل کسانی که در این بازار
ســرمایهگذاری میکنند موقع رکود گرفتار میشــوند.
موضوع دوم به ناهمگن بودن واحد مســکونی مربوط
میشــود که قیمت یک خانه با خانــهای در دو کوچه
باالتــر یا حتی بــا خانهای در همان کوچه بر اســاس
پارامترهای مختلف ،متفاوت است .بنابراین جنس این
کاال با کاالهای بورس که همه چیز آن شــفاف است و

سنجههای مشخصی دارد فرق میکند .البته این طرح
میتواند از بعد شــفافیت و افزایش نقدشــوندگی بازار
مسکن ،مفید باشد.
وی درباره پیشبینی از آینده بازار مسکن خاطرنشان
کرد :اگر روند  ۳۰سال گذشته بازار مسکن را مرور کنیم
هیچ وقت قیمتهای اســمی بیش از  ۵درصد کاهش
پیدا نکرده اســت .در دورهی رکود ،عدد اسمی قیمت
مسکن رشدی کمتر از رشد تورم عمومی خواهد داشت
اما اینکه یکدفعه در بازار مسکن کاهش قیمت داشته
باشیم در گذشــته عرف نبوده است .مسکن همواره با
دورههای  ۴تا  ۵ســاله رکــود و دورهی  ۶ماهه تا یک
ســاله رونق همراه بوده اســت .این اتفاق در سالهای
 ۱۳۸۶و  ۱۳۹۱افتــاد .اما افزایش قیمتها که در نیمه
دوم ســال  ۱۳۹۶و سه ماهه اول ســال  ۱۳۹۷شاهد
آن هستیم  با رشــد بازارهای سکه و ارز ،متناظر شده
است .پس مردم برابری پولشــان با بازار ارز و سکه را
ارزیابی میکنند که این موضوع ،تشدید قیمت مسکن
را دامن زده اســت .با این وضعیت در شش ماهه دوم،
بازار مسکن از لحاظ تعداد معامالت وارد رکود میشود
ولی قیمتها پایین نمیآید .هرچند رشد ماهیانه قیمت
در نیمه دوم سال به اندازه نیمه اول نخواهد بود.

لطمه سنگین مسکن مهر به منابع مالی کشور
پنجره ایرانیان؛ یک عضو شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر این که هنوز موضوع
بافت فرســوده در شهر تهران باقی اســت گفت :بافتهای فرسوده بازسازی شده در شهر
تهران هنوز ایمن و پایدار نیستند.
به گزارش ایســنا ،سید محمود میرلوحی در جریان هفتاد و سومین جلسه علنی شورای
اسالمی شهر تهران و در جریان بررسی طرح الزام شهرداری به ارائه الیحه اولویت اجرای
طرح بلوکی بافت فرسوده گفت  :از سالهای  81و  82در دولت اصالحات موضوع بافت
فرســوده به عنوان یک اولویت مطرح بود و در قانــون نیز مورد توجه قرار گرفت و اما با
شــرایطی که داشتیم از حدود  15ســالی که از تصویب این قانون میگذرد و مسیری که
طی کردیم  مشاهده میکنیم که هر چه بیشتر از مسیر اصلی دور شدهایم ،به طوری که
منابع مالی داشتیم ولی با منابع در حاشیه شهر تهران در قالب مسکن مهرهزینه کردیم.
وی افزود :شــهروندان تهرانی نه تنها به مســکن مهر مهاجرت نکردند؛ بلکه مسکن
مهر به وسیلهای برای جذب مهاجرتهای جدید از شهرهای دیگر به سمت تهران شد.
میرلوحی ادامه داد :کافی اســت به مســکن مهر پرند و شهر رباط کریم سری بزنید و
مشــاهده کنید چه افرادی در آنجا ساکن هســتند.البته این افراد مهمان ما و شهروندان
همین کشــور هستند .ولی مشاهده خواهید کرد که شرایط شهرهای پیرامون تهران دقیقا
همانند شــهرهایی است که  500کیلومتر با تهران فاصله دارند و مشکالت از آنجا به این
شهرها منتقل شــده و در حقیقت از شهر تهران فردی در مسکن مهر ساکن نشده ،حال
آنکه بافت فسوده همچنان باقی است.
وی تاکید کرد 40 :درصد بافتهای فرســوده تهران اعالم میشــود که بازسازی شده
اما در همین جلســه اعالم میکنم که اینها به بافت پایدار و دارای شرایط ایمنی تبدیل
نشدهاند .در این بافتهای فرســوده نه سرانههای خدماتی تامین شده و نه ایمنی در آن

رعایت شــده است .این در حالی است که برخی از دوســتان صحبت از مدیریت و بافت
اجتماعی میکنند و بر لزوم حفظ آن پافشــاری میکنند اما نمیگویند این هویت و بافت
اجتماعی چیست و آن را تعریف نمیکنند.
این عضو شرای شهر تهران تصریح کرد :این هویت چیست که میخواهید حفظ کنید.
در بــاغ آذری و مهرآباد و منطقه 13و خانههای مجــردی این محدوده ،چه پیامی وجود
دارد که میخواهید آن را حفظ کنید .این در حالی است مداوم به واسطه این که نتوانستند
کاری صــورت دهند ،به پروژه نواب خرده می گیرنــد و اعالم می کنند که این محدوده
احیا نشــده است .شــما اعالم کنید که محدوده هایی که احیا کردهاید به چه سرنوشتی
دچار شده است؟
وی ادامه داد :در چنین شــرایطی با اجرای طرحهایی نظیر مسکن مهر لطمه سنگینی
به منابع مالی کشور وارد شــد .در شرایطی که تولید کنندگان سیمان و فوالد ورشکست
شدند .حال آن که ما  1200میلیارد دالر منابع داشتیم.
میرلوحــی با بیان این که امروز برای احیای بافت فرســوده مجوز ســاخت  5طبقه در
انتهای یک کوچه داده میشــود در شــرایطی که هیچگونه تمهیدات امدادرسانی به این
ســازهها اندیشیده نمیشود ،افزود :جالب است که در این شرایط میگویند از  4000بلوک
فقط  110بلوک باقی مانده یعنی  21هکتار اگر این گونه اســت چرا اعالم نمیکنید کی
 95درصد کار به اتمام رسیده است.
وی تاکید کرد :پیشــنهاد ما این است که  50درصد بافتهای فرسوده به سه ماموریت
ایجاد فضای فرهنگی ،ایجاد فضای ســبز پیرامون آن و ایجاد معابر مورد نیاز اختصا ص
پیدا کند و  50درصد مابقی به ســاخت و ساز تعلق بگیرد .بیتردید با این شیوه میتوانیم
جذب سرمایه و رفع مشکالت را داشته باشیم.
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پنجــره ایرانیان؛ از فروردین تا خردادماه  ۱۳۹۷متوســط
قیمت هر متر مربع واحد مســکونی شهر تهران  ۹۸۲هزار
تومان افزایش یافته است.
به گزارش ایســنا ،بازار مســکن شــهر تهــران تالطم
وحشــتناکی را طی دو ماه گذشته تجربه کرد .بعد از آنکه
قیمــت آپارتمــان در فروردین ماه مقدار اندکی نســبت به
اســفندماه  ۱۳۹۶با کاهش مواجه شد و  ۴.۱درصد افت را
تجربه کرد که علت ایــن نزول قیمتی در آمار ،پایین بودن
تعداد معامالت بوده اســت ،در اردیبهشــت و خردادماه به
یکباره شــاهد رشــد قیمتها بودیم .به طوری که میانگین
قیمت مسکن شــهر تهران از  ۵میلیون و  ۵۲۸هزار تومان
در فروردین مــاه  ۱۳۹۷به  ۶میلیون و  ۵۱۰هزار تومان در
خردادماه رسیده است.
بیشترین رشــد قیمت را در مناطق  ۳ ،۲ ،۱ ،۵و  ۴شاهد
بودهایــم .در منطقه  ۵میانگین قیمتها از  ۷میلیون و ۱۵۴
هزار تومان در فروردین ماه به  ۸میلیون و  ۳۳۶هزار تومان
در خردادماه رســیده اســت .در منطقه  ۱متوسط قیمت در
فروردین مــاه  ۱۱میلیون و  ۶۴۰هــزار تومان بوده که در
خردادمــاه به  ۱۴میلیون و  ۱۸۰هــزار تومان افزایش یافته
اســت .در منطقه  ۲قیمت هر متر مربع مسکن در فروردین
مــاه  ۸میلیون و  ۶۹۰هزار تومان بــوده که در خردادماه به
 ۱۰میلیون و  ۶۵۲هزار تومان رسید .متوسط قیمت هر متر
مربع خانه در منطقه  ۳نیز از  ۱۰میلیون و  ۵۲۶هزار تومان
در فروردین ماه به  ۱۱میلیون و  ۱۷۳هزار تومان رســیده و
در منطقــه  ۴این ارقام  ۵میلیــون و  ۸۸۰هزار تومان و ۷
میلیون و  ۱۶۱هزارتومان به ترتیب در فروردین و خردادماه
بوده است.
برخی دفاتر مشــاور امالک عنوان میکنند در خردادماه
قیمتها روزانه تعیین میشــد و مالکانی که خانههای خود

را برای فروش گذاشته بودند مرتبا قیمتهای پیشنهادی را
بــاال میبردند .همین موضوع باعث شــد تا در هفته پایانی
خردادماه به تدریج تعداد معامالت دچار افت شود .طبق آمار
رسمی در خردادماه معامالت  ۲۲درصد نسبت به اردیبهشت
ماه و  ۳.۱درصد نسبت به خردادماه سال قبل کاهش یافت.
بررســی آماری معامالت شــهر تهران به دنبال رشــد
قیمت مسکن ،حکایت از افزایش سهم معامالت واحدهای
قدیمیســاز دارد .عــاوه بر کاهــش  ۱۰درصدی فروش
آپارتمانهای نوساز ،معامالت واحدهای مسکونی  ۱۱تا ۱۵
ســال و  ۱۶تا  ۲۰سال به ترتیب  ۱۳و  ۲۳درصد نسبت به
ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.
طرف عرضه در بازار مســکن تــاش کرد با جهش ۸.۲
و  ۸.۹درصــد ماهیانه به ترتیب در اردیبهشــت و خردادماه
ارزش ایــن کاال را با بازار ســکه و ارز هماهنگ کند اما به
نظر میرســد به دلیل نبود ظرفیت در این حوزه دچار اشتباه
محاسباتی شده است.
بررسی رشد دو بازار مسکن و سکه حاکی از آن است که
قیمت ســکه از اوایل سال گذشته تا کنون  ۱۴۲درصد رشد
کرده ،در حالی که رشد بازار مسکن  ۴۵.۸درصد بوده و این
در حالی است که شاهد شیفت متقاضیان از واحدهای نوساز
به سمت قدیمیسازها هستیم .از سوی دیگر قیمت مسکن
بــه طور دائم افزایش یافته و با جهش  ۴۵.۸درصد نقطه به
نقطه همراه شــده اما معامالت روند نزولی به خود گرفته و
در خردادماه  ۲۱درصد نسبت به اردیبهشت ماه و  ۳.۱درصد
نســبت به خردادماه ســال قبل کاهش یافته است .شرایط
کنونی بازار مسکن را به سمت رکود تورمی پیش میبرد.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن
شــهر تهران سهم واحدهای کمتر از  ۵سال ساخت از ۴۶.۸
درصد در خردادماه  ۱۳۹۶به  ۴۳.۷درصد در خردادماه ۱۳۹۷

کاهش یافته و از سوی دیگر سهم واحدهای  ۱۶تا  ۲۰سال
از  ۱۱.۵درصد در ســال قبل بــه  ۱۴.۶درصد افزایش پیدا
کرده است .این اتفاق در حالی رخ داده که طبق گزارشهای
میدانی شاهد افزایش چشمگیر معامالت و قیمت در مناطق
 ۱تا  ۵بودهایم که عمده این واحدها نوســاز هستند .این دو
نمایه حاکی از آن اســت که تقاضــای اصلی در بازار فعلی
مســکن را سرمایهگذاری شــکل میدهد و به همین دلیل
متوسط قیمت مسکن شهر تهران با رشد  ۸.۹درصد ماهیانه
به رقم بیســابقهی  ۶.۵میلیون تومان رسیده که نسبت به
ماه مشابه سال قبل  ۴۵.۸درصد افزایش یافته است.
با توجه به انحراف بازار مسکن از ماهیت مصرفی به سمت
ســرمایهگذاری که متاثر از رشد بازارهای موازی بوده است،
شرایط فعلی این بازار دور از ذهن نبود؛ چرا که مالکان سعی
میکنند ارزش دارایی خود را با انتظارات تورمی تطبیق دهند.
اگرچــه قیمتها روز به روز باال مــیرود اما در دو حوزهی
معامالت و تولید مســکن رکود ادامه دارد و حتی شــاهد روند
کاهشــی در این دو حوزه هســتیم .این یعنی تعــادل در بازار
مسکن به شدت به هم خورده است .هماکنون نیز بخش تقاضا
از طریق  ۴۹۰هزار واحد مســکونی خالی شــهر تهران تغذیه
میشود ،با این حال شاهد رشد قیمتها هستیم .شرایط فعلی
حاکی از آن اســت که به دلیل حذف مشــتریان موثر در بازار
مسکن ،بازده سرمایه در این بخش دچار آسیب خواهد شد.
بر اساس این گزارش ،در خردادماه  ۱۳۹۷تعداد معامالت
واحدهای مسکونی شهر تهران به  ۱۴.۹هزار واحد رسید که
نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب  ۲۲.۱و
 ۳.۱درصد کاهش نشان میدهد .در این ماه قیمت یک متر
مربع واحد مســکونی  ۶.۵۱میلیون تومان بوده که نسبت به
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب  ۸.۹و  ۴۵.۸درصد
افزایش یافته است.
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پنجره ایرانیان؛ در مورد روند رو به گســترش اســتفاده
از صفحات خورشــیدی در بســیاری از نقــاط جهان برای
دسترسی به برق تردیدی وجود ندارد ،اما وضع قانون برای
الزامی کردن این کار تحولی تازه در جهان است.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،کمیســیون انــرژی ایالت
کالیفرنیا به زودی اســتانداردهای انرژی جدیدی را در این
ایالت به تصویب خواهد رساند که بهموجب آن تقریبا تمامی
خانوارهای این ایالت از ســال  ۲۰۲۰به بعد ملزم به نصب
صفحات خورشیدی خواهند شد.
در این قانون تفاوتی بین آپارتمانها ،خانهها و دیگر اماکن
اقامتی در نظر گرفته نشــده و تنها خانههایی مستثنا شدهاند
که به علت وجود دیوارهای بلندتر یا درختان در برابرشان از
دسترسی به نور مستقیم خورشید محروم هستند.
اجرای این طرح به معنــای تامین کامل انرژی مورد نیاز
خانوارها با اســتفاده از نور خورشید نیســت و دسترسی به
شــبکههای برق کماکان ادامه مییابد .امــا انتظار میرود
با اجرای طرح یادشــده صرفهجویــی قابلتوجهی در زمینه
مصرف برق به عمل آید.
اگرچه با اجرای چنین طرحی که مستلزم نصب صفحات
متعدد خورشــیدی و باتریهای ذخیرهسازی انرژی مذکور
در منازل اســت ،هزینه ساختوســاز بیــن  ۲۵تا  ۳۰هزار

دالر افزایش مییابد ،امــا رقم صرفهجویی در مصرف برق
بــه ازای هر خانوار در یک بازه زمانی  ۲۵ســاله بین  ۵۰تا
 ۶۰هزار دالر برآورد میشــود که اجــرای چنین طرحی را
مقرونبهصرفه میکند.

با توجه به اینکه روزهای گرم و آفتابی در کالیفرنیا بسیار
زیاد اســت ،اجرای طرح مذکور در این ایالت منطقی است.
اما تقلید از این رویه در غرب این کشــور که شــاهد بارش
برف و باران فراوان است ،چندان منطقی به نظر نمیرسد.

ابداع سیستم خورشیدی برای تصفیه آب
پنجره ایرانیان؛ دسترســی به آب تمیز و قابل شــرب یکی از مشــکالت مهم و جدی
جهان است ،ولی گروهی از محققان دانشگاه بوفالو موفق به استفاده از نور خورشید برای
تصفیه آب شدهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس ،وســیلهای که توســط این پژوهشگران
ابداع شــده با استفاده از صفحات ســیاه رنگ کربنی قادر به تصفیه آب با دقت و کیفیتی
مناسب است.
این دســتگاه تصفیه آب ساده و کم وزن اســت و لذا میتوان حمل و نقل آن را به
راحتی انجام داد .برای اســتفاده از این دســتگاه باید آب در داخل محفظه شــفاف و

پالســتیکی آن که از جنس پلی اتیلن است ،جمع شود و سپس دستگاه مذکور در زیر
نور خورشید قرار بگیرد.
گرم شــدن تدریجی آب باعث تبخیر آن شــده و بخار آب تشکیل شده کم کم ارتفاع
گرفته و در تماس با صفحات پالستیکی سردتر و باریک قرار میگیرد و مجددا به مایعی
پاک و تصفیه شده مبدل میشود.
این آب روی ســطح پالستیکی به ســمت پایین جاری شده و در نهایت برای نوشیدن
توسط انسان قابل استفاده خواهد بود .با استفاده از این سیستم میتوان هر ساعت  ۲.۲لیتر
آب را تصفیه کرد .زمان عرضه نهایی این محصول و قیمت آن هنوز اعالم نشده است.

اخبـارانرژی و فناوری

احداث  ۵۵۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر

دارد که در حال حاضر  ۴۵درصد نیروگاههای تجدیدپذیر
کشور از نوع بادی ۳۵ ،درصد از نوع خورشیدی ۱۶ ،درصد

از نوع برقآبی کوچک ،دو درصد از نوع بازیافت حرارت و
دو درصد نیز از نوع زیست توده است.

استارتاپ آمریکایی در پی پرتاب موشک با منجنیق
پنجره ایرانیان؛ یک استارتاپ قصد دارد با نوعی منجنیق نوین موشکهای مینیاتوری در  ۲۰۲۲نخســتین پرتاب موشک خود را انجام دهد .همچنین این شرکت امیدوار است  
را به فضا پرتاب کند .این شرکت به جای سوختهای سمی از انرژیهای تجدیدپذیر در فرایند پرتاب موشک را  با هزینه کمتر و به دفعات بیشتر  انجام دهد.
این شرکت به ازای هر پرتاب موشک هزینهای کمتر از  ۵۰۰هزار دالر دریافت میکند
این فرایند استفاده میکند.
بــه گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از بلومبرگ ،اســتارتاپ  SpinLaunchو تجهیزات و واحد پرتاب در آمریکا احداث میشود.
این شرکت با استفاده از انرژی جنبشی موشکهای کوچک به فضا میفرستد .همچنین
روشــی نوین برای ارسال موشــک به فضا ابداع کرده است .این شرکت قصد دارد
محمولههای باری کوچک را روی موشــکهای مینیاتوری به آسمان بفرستد .اما به این شــرکت برای پرتاب موشک از منابع تجدیدپذیر ســوخت مانند انرژی خورشیدی و
جای استفاده از سوختهای معمول در موشک ،آنها را با کمک نوعی منجنیق مدرن   بادی استفاده میکند بنابراین سوختهای سمی و خطرناک نیز حذف میشوند.
البته فناوری مذکور باید برای پرتاب موشــک بتواند به جاذبه و اتمسفر زمین غلبه کند.
به فضا پرتاب میکند.
این شــرکت  اعالم کرده تاکنون  ۴۰میلیون دالر از سرمایهگذارانی مانند آلفابت ،GV ،همچنین موشکها باید بسیار سبک باشند وبه همین دلیل حجم باری که حمل میکنند
شرکت سرمایهگذاری کالینر پریکنیز و ایرباس دریافت کرده است .همچنین تصمیم دارد کمتر از  ۵درصد وزن موشک خواهد بود.
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پنجره ایرانیان؛ با تولید دو میلیارد و  ۷۲میلیون کیلووات
ساعت برق از منابع تجدیدپذیر انرژی ،طی سالهای ۸۸
تا  ۹۷از انتشــار حدود یک میلیــون و  ۴۳۰هزار تن گاز
گلخانهای کاسته شد.
به گــزارش خبرگزاری مهــر ،از تیرماه ســال ۱۳۸۸
تا ابتدای خردادماه ســال  ،۹۷دو میلیــارد و  ۷۲میلیون
کیلووات ســاعت از منابع تجدیدپذیر انرژی تولید شــده
که ایــن میزان تولید برق از محل انرژیهای تجدیدپذیر
توانسته از انتشــار حدود یک میلیون و  ۴۳۰هزار تن گاز
گلخانهای بکاهد.
همچنیــن این میزان تولید انرژیهای نو باعث شــده
 ۵۸۸میلیون مترمکعب از مصرف ســوختهای فســیلی
در کشــور که جزو عوامل اصلی آالیندگی هوا در کشور
است ،کاسته شود .این حجم از تولید انرژیهای نو باعث
صرفهجویی  ۴۵۶میلیون لیتری مصرف آب در سالهای
اخیر شده است.
براســاس این گزارش هــم اکنون  ۵۵۰مــگاوات نیروگاه
تجدیدپذیر درون کشور در حال احداث است و ظرفیت نصب
شده انرژیهای نو کشــور نیز به  ۵۷۵مگاوات رسیده است.
همچنیــن انرژیهای تجدیدپذیر موجب اشــتغال  ۴۷هزار و
 ۳۲۱نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور شده است.
بررسی اعداد و ارقام موجود در این بخش حکایت از آن
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پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم مرداد    97شمـاره 130

84

پنجــره ایرانیان؛ رئیس ســازمان جهاد دانشــگاهی
آذربایجانشرقی با بیان اینکه طبق مصوبه هیات دولت
ســازمانها باید  20درصد برق خود را از طریق انرژی
خورشــیدی تامین کنند ،گفت :این نهاد آمادگی خود را
در این زمینه برای همکاری با سازمانها اعالم میکند.
به گزارش ایســنا ،دکتر جعفر محسنی در جلسه هم

اندیشی توسعه فعالیتهای این نهاد ،با بیان اینکه جهاد
دانشگاهی استان در سه حوزه اصلی پژوهشی ،آموزشی
و فرهنگی متمرکز اســت ،اعالم کرد :اخیرا بخشهای
تجاریسازی ،اشتغال و فناوری نیز به حوزههای فعالیت
ما افزوده شده اســت؛ قبال دورههای کارآفرینی فعال
بود که باتوجه به نیاز جامعه ،بخشهای تجاریسازی،

اشتغال و فناوری در راستای اشتغالزایی و تجاریسازی
ایدهها به حوزههای فعالیت سازمان اضافه شده است.
محســنی با بیان اینکــه در حوزه پژوهش در ســه
حوزه درمان و پزشــکی ،فنی و مهندسی (انرژیهای
تجدیدپذیر و خورشیدی) و علوم انسانی (پژوهشکدهی
توسعه و برنامهریزی) فعالیت میکنیم ،خاطرنشان کرد:
جهاد دانشــگاهی استان از ســال  65با تاسیس یک
آزمایشــگاه ،فعالیتش در بخش درمــان را آغاز کرده و
هماکنون بر اســاس نیازهای جامعه ،آن آزمایشگاه به
دو بخش بزرگ مرکز درمان ناباروری و مرکز پزشکی
متشکل از آزمایشگاه تشخیص طبی و طب کار تقسیم
شــده و در حال تاســیس کلینیک طب پیشــگیری و
ارتقای سالمت به این مجموعه هستیم.
محســنی با اشــاره به اینکه اســتفاده از انرژیهای
تجدید پذیــر مورد توجه همگان اســت ،تصریح کرد:
خوشــبختانه همکاران ما اولین بار در کشــور نیروگاه
پرتابل عشــایری را تولید کردند و اخیرا با توسعه مرکز
فناوریهای نوی ســازمان ،نیــروگاه  100مگاواتی در
اهواز راهاندازی شــده و در حــال مذاکره جهت ایجاد
نیروگاه  30مگاواتی هستیم.

پیشتازان جهان در سرمایهگذاری برای انرژیهای پاک
پنجره ایرانیان؛ چین با  ۱۲۶.۶میلیارد دالر سرمایهگذاری در انرژی تجدیدپذیر در سال
 ۲۰۱۷که معادل  ۴۵درصد از ســرمایهگذاری جهانی در انرژی ســبز بود ،باالتر از همه
کشورها ایستاد.
به گزارش ایســنا ،طبق گزارشی که از سوی آژانس محیط زیست سازمان ملل متحد
منتشر شده است ،مجموع سرمایهگذاری جهانی در انرژیهای تجدیدپذیر سال میالدی
گذشته دو درصد رشد کرد و به  ۲۷۹.۸میلیارد دالر رسید و مجموع سرمایهگذاری از سال
 ۲۰۱۰را به  ۲.۲تریلیون دالر و از سال  ۲۰۰۴به این سو را به  ۲.۹تریلیون دالر رساند.
بلومبرگ نیوانرژی فاینانس هفته گذشــته در گزارشــی اعالم کــرده بود پایین آمدن
هزینهها برای انرژی  بادی ،خورشــیدی و باتریها ،سوختهای فسیلی را به عنوان یک
منبع تولید نیرو در منگنه گذاشتهاند.
بر اســاس یک گزارش جدید دیگر ،چین با رکورد باالیی هزینه که  ۳۱درصد رشــد
ســاالنه داشته ،در مجموع ســرمایهگذاریهای تجدیدپذیر پیشتاز بوده است .چین سال
گذشــته شاهد رونق فوق العاده در انرژی خورشیدی بود و حدود  ۵۳گیگاوات نصب کرد
و بالغ بر  ۸۶.۵میلیارد دالر سرمایهگذاری خورشیدی داشت که  ۵۸درصد نسبت به سال
 ۲۰۱۶افزایش داشت.
نیروی خورشــیدی با  ۱۶۰.۸میلیارد دالر ســرمایهگذاری که  ۱۸درصد رشد ساالنه
داشت  ،در سطح جهانی سرمایهگذاری بیشتری نسبت به هر فناوری دیگری جذب کرد
و چین پیشبرنده این سرمایهگذاری بود.
برای همه منابع تجدیدپذیر ،اســترالیا ،مکزیک و ســوئد شــاهد افزایش چشــمگیر
سرمایهگذاری بودند در حالیکه سرمایهگذاری انرژی تجدیدپذیر در آمریکا بسیار کمتر از
چین بود و با  ۶درصد کاهش ،به  ۴۰.۵میلیارد دالر رسید.
با اینهمه در این گزارش خاطرنشــان شــده است که ســرمایهگذاری آمریکایی در

مواجهه با ابهامات سیاســتی ،نســبتا منعطف بود با این حال تغییر استراتژیهای کسب
و کار بر فعالیتهای خورشــیدی کوچک تاثیر گذاشــت .بر اساس گزارش اویل پرایس،
ســرمایهگذاری اروپایی به دلیل کاهش  ۶۵درصدی سرمایهگذاری انگلیس ۳۶ ،درصد
کاهش یافت و به  ۴۰.۹میلیارد دالر رسید.
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تخصیص بودجه ۱۰۰میلیارد تومانی برای نیروگاههای تجدیدپذیر

همکاری منطقه ویژه انرژیهای تجدیدپذیر و منطقه ویژه علم و فناوری
پنجره ایرانیــان؛ تفاهمنامه همکاری منطقه ویــژه انرژیهای تجدیدپذیر و
منطقه ویژه علم و فناوری سیســتان و بلوچستان با حضور معاون رئیس جمهور
به امضا رسید.
بــه گزارش خبرگزاری مهر  ،با حضور معاون رئیس جمهور تفاهم نامه همکاری
منطقه ویــژه انرژیهای تجدیدپذیر و منطقه ویژه علم و فناوری در سیســتان و
بلوچستان به امضا رسید.
سورنا ســتاری در این نشســت اظهار داشت :در استان سیســتان و بلوچستان
ظرفیتهای متعددی در بخشهای گردشگری ،صنایع دستی و منابع طبیعی وجود
دارد که باید برای حل مشکالت موجود در استان از آنها بهرهبرداری کرد.
وی با اشــاره به اینکه راه حل مشکالت اســتان پول نیست بلکه ذهن خالق و
نوآورانه است ،افزود :به مدد ذهن خالق و دانش  امروز  ۳۴۰۰شرکت دانش بنیان
در کشــور فعالیت دارند و بسیاری از این شرکتها توسط جوانان و در سطح کالن
ملی مطرح شدهاند.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به نیروی انســانی بیان کرد :باید از نیروی انسانی
به عنوان بزرگترین ســرمایه ،بهرهبرداری کرد زیرا انسان با کمک اندیشه و ذهن
خالق میتواند راهگشای مشکالت باشد و توسعه را بدون منابع مالی محقق سازد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تصریح کرد :نوآوری ،حمایت از شرکتهای
دانش بنیان و توجه به نیروی انســانی از مهمترین مباحثی هســتند که باید مورد
توجه باشند.
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پنجره ایرانیان؛ رئیس ســازمان انرژیهای تجدیدپذیر و
بهرهوری انرژی برق کشور از اختصاص  ۱۰۰میلیارد تومان
به وزارت نیرو از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو ،ســیدمحمد
صادقزاده درباره دریافت مبلغ  ۱۰۰میلیارد تومانی ســازمان
متبوعــش از ســازمان برنامــه و بودجه کشــور ،گفت :در
سالجاری ســازمان برنامه و بودجه کشــور دو اقدام بسیار
مثبــت برای نیروگاههای تجدیدپذیر انجام داده اســت .این

ســازمان  ۱۰۰میلیارد تومــان تنخواه از بودجــه  ۹۷برای
پرداخت صورتحســابهای خرید تضمینی برق هزینه تمام
شده به وزارت نیرو اختصاص داد.
معــاون وزیر نیرو با بیان اینکه از جهت نظریههای محیط
زیســتی نیروگاههای تجدیدپذیر برای شــهرها بهصرفه و
مطلوبتر اســت ،عنوان کرد :هزینه خرید برق تضمینی این
نیروگاهها از سه محل تامین میشود که یکی از محل فروش
برق ،دیگری از هزینه دریافت زباله و محل سوم حقی است

که دولت در اینباره میپردازد.
رئیس ســازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی
برق ایران با اشــاره به اینکه در پرداخت این تنخواه سازمان
برنامه و بودجه کشــور عنایت خاصی داشــت ،تصریح کرد:
این مهم در هیات وزیران به تصویب رســید و در اسرع وقت
صورتحســاب برق نیروگاهها بهصورت کامل پرداخت شد
و از این جهــت نیروگاههای تجدیدپذیــر تقریبا دیگر هیچ
مطالبهای از وزارت نیرو ندارند.
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دورنمای انرژی خورشیدی ابری شد
پنجــره ایرانیان؛ اقدام غیرمنتظره چین برای کاهش
مشوقها برای انرژی خورشیدی ،باعث شد تحلیلگران
پیشبینیهای خود برای نصب تاسیســات جهانی در
سال جاری را تنزل دهند.
بــه گزارش ایســنا ،چین اول ژوئــن تغییراتی را در
یارانههــای خود برای انرژی خورشــیدی اعالم کرد.
این مشــوقها به ظهور چین به عنوان بزرگترین بازار
خورشیدی جهان در سالهای اخیر کمک کردهاند.
کامرون باراتی ،تحلیلگر شــرکت تحقیقاتی آی.اچ.
اس مارکیت اظهار کرد این شــرکت آماده میشود تا
پیشبینی خود از میزان نصب تاسیســات خورشــیدی
جهانی را در ســال میالدی جاری بــه میزان  ۵تا ۱۰

گیگاوات یا معادل حداکثر  ۹درصد کمتر کند .بازبینی
دورنمای نصب تاسیسات خورشیدی در چین که نیمی
از بازار جهانی به حساب میآید ،ممکن است به حداکثر
 ۱۷گیگاوات بالغ شود.
طبق گزارش این شرکت ،مازاد عرضه پنلهای چینی
ارزان کــه قرار بود به پروژههای داخلی اختصاص داده
شوند ،کمک خواهد کرد تقاضا برای انرژی خورشیدی
در سایر کشورها تقویت شــده و بخشی از تقاضای از
دست رفته در چین جبران شود.
اما کاهش قیمتها حاشــیه سود تولیدکنندگان را
که به دنبال فروش محصوالتشــان هستند ،ضعیف
خواهد کرد.
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سامسونگ  ۴۲هزار پنل خورشیدی نصب میکند
پنجره ایرانیان؛ سامســونگ تعهد کرد تا  ۲۰۲۰میــادی فعالیتهای خود را با
استفاده از انرژی خورشــیدی و منابع تجدیدپذیر انجام دهد .این شرکت قصد دارد
 ۴۲هزار پنل خورشیدی نصب کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشــیتدپرس ،شرکت سامسونگ به عنوان
بزرگتریــن تولید کننده موبایل در دنیا تعهد کرده اســت تــا  ۲۰۲۰میالدی برای
فعالیتها خود در آمریکا ،اروپا و چین از انرژی خورشیدی و انرژیهای تجدیدپذیر
استفاده کند.
این درحالی اســت که پیش از این اپل و برخی از شــرکتهای فناوری دیگر در
ســیلیکون ولی چنین تعهدی را اعالم کردهاند اما به دلیل شــبکه گسترده کارخانه
هایشان با چالشهای زیادی در این زمینه روبهرو هستند.
به هرحال سامســونگ تصمیم دارد در ســال جاری در مقر خود در ســوون کره
جنوبی  ۴۲هزار مترمربع پنلهای خورشــیدی نصب کند .کره جنوبی فقط  ۶درصد
از انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین میکند.

به گفتــه براتی ،در کوتاه مدت فضای قیمت گذاری
پراســترس خواهد بود و این مســئله مطمئنا انعکاس
جهانی پیدا میکند.
بر اســاس گــزارش رویترز ،این شــرکت در آوریل
پیشبینی کرده بود تاسیســات خورشــیدی جهانی در
ســال  ۲۰۱۸به رکورد  ۱۱۳گیــگاوات صعود خواهند
کــرد که  ۵۳گیگاوات مربوط به چین خواهد بود .چین
بزرگترین تولیدکننده پنلهای خورشیدی جهان است.
اما این کشــور آسیایی هفته گذشــته اعالم کرد دیگر
نیروگاه خورشــیدی بیشتری در ســال  ۲۰۱۸نخواهد
ساخت و یارانه تعرفه خوراک که قیمت مشخصی برای
نیرو تضمین می کند را کاهش داد.
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صرفهجویی در آب با نیروی خورشیدی
پنجــره ایرانیــان؛ کارشناســان منابــع میگویند
کشورهای تشنه خاورمیانه و شــمال آفریقا میتوانند
از پتانسیل انرژی خورشــیدی خود برای کنار آمدن با
کمبود آب استفاده کنند.
به گزارش ایســنا ،موسسه منابع جهان اعالم کرد با
ســوئیچ از تولید برق با استفاده از سوخت فسیلی که از
آب اســتفاده میکند ،به انرژی خورشیدی تجدیدپذیر
میتوان در مصرف آب صرفهجویی کرد.
به گفته تیان یی لوئو ،یکی از مدیران موسسه منابع
جهان ،یافتههای این مطالعه نشان میدهد استفاده از

انرژی پاک عالوه بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای،
مزایایی دیگری دارد .دفعات متعدد صرفهجویی در آب
که با پروژههای تجدیدپذیر حاصل شده ،نادیده گرفته
شده است.
یمن ،عربســتان ســعودی ،عمان ،لیبــی ،الجزایر،
مراکــش ،امــارات متحــده عربــی و اردن از جمله
کشــورهایی هســتند که با کمآبی مواجه بــوده و از
پتانسیل انرژی خورشیدی برخوردار هستند.
بــه گفته جوردن مک نیک ،تحلیلگر آب و انرژی در
البراتوار انرژی تجدیدپذیر ملی آمریکا ،این کشــورها

پنجره ایرانیان؛ از تیرماه سال  ۸۸تا ابتدای تیرماه سال  ۹۷حدود دو میلیارد و ۱۵۳
میلیون کیلووات ســاعت برق از محل انرژیهای نو تولید شده که این میزان باعث
صرفهجویی  ۴۷۴میلیون لیتری مصرف آب در کشور شده است.
به گزارش خبرگزاری وزارت نیرو ،از تیرماه ســال  ۱۳۸۸تا ابتدای تیرماه سال ،۹۷
دو میلیارد و  ۱۵۳میلیون کیلووات ســاعت از منابع تجدیدپذیر انرژی تولید شده که
این میزان تولید برق از محل انرژیهای تجدیدپذیر توانســته از انتشــار حدود یک
میلیون و  ۴۸۶هزار تن گاز گلخانهای بکاهد.
همچنین این میــزان تولید انرژیهای نو باعث شــده  ۶۱۱میلیون مترمکعب از
مصرف ســوختهای فسیلی در کشور که جزو عوامل اصلی آالیندگی هوا در کشور
است ،کاسته شود.
این حجم از تولید انرژیهای نو باعث صرفهجویی  ۴۷۴میلیون لیتری مصرف آب
در سالهای اخیر شده است.
براســاس این گزارش ،هم اکنون  ۴۹۳مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشــور
در حال احداث اســت و ظرفیت نصب شده انرژیهای نو کشور نیز به  ۵۸۱مگاوات
رســیده است .همچنین انرژیهای تجدیدپذیر موجب اشتغال  ۴۴هزار و  ۶۰۷نفر به
صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور شده است.
بررســی اعداد و ارقام موجود در این بخش حکایت از آن دارد که در حال حاضر،
 ۴۵درصد نیروگاههای تجدیدپذیر کشــور از نوع بادی ۳۵ ،درصد از نوع خورشیدی،
 ۱۶درصــد از نوع برقآبی کوچک ،دو درصد از نوع بازیافت حرارت و دو درصد نیز از
نوع زیست توده است.
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ظرفیت نصب شده انرژیهای نو کشور به  ۵۸۱مگاوات رسید

منابع متوســط یا باال برای انرژی خورشــیدی و بادی
دارند که میتواند به آنها در چالشــهای مربوط به آب
یاری رساند.
بنا بر گزارش بانک جهانی ،آب تازه و آب دریا اغلب
در فرآیند خنکســازی نیروگاههای ســوخت فسیلی
که در خاورمیانه و شــمال آفریقا فراوان هستند ،مورد
استفاده قرار میگیرد.
طبق برآورد مرکز تحقیقــات منابع آب ،برای تامین
روشــنایی یک المــپ  ۶۰واتی به مدت  ۱۲ســاعت
طی یک ســال ،بین  ۳۰۰۰تا  ۶۰۰۰گالن آب مصرف
میشــود .پنلهای خورشــیدی نیازمند آب کمی برای
نصب و نگهداری هستند یا آبی نیاز ندارند.
کشــور فقیر و جنگ زده یمــن از نظر کمبود آب و
پتانســیل برقی که با مزارع خورشیدی میتواند تولید
کند ،در صدر رتبهبندی موسسه منابع جهان قرار دارد.
عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان
است ،در رتبه سوم قرار دارد.
با وجود ثروت نفتی ،این کشور اخیر به توسعه ظرفیت
انرژی خورشیدی پرداخته و در مارس از سرمایهگذاری
برای ایجاد بزرگترین پروژه خورشیدی جهان خبر داد.
انتظار میرود این پروژه تا ســال  ۲۰۳۰حداکثر ۲۰۰
گیگاوات برق تولید کند.
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کاشیهایی که از خورشید برق تولید میکنند

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم مرداد    97شمـاره 130

88

پنجره ایرانیان؛ محققان اسکاتلند کاشیهایی مقاوم
در برابر آب و قدمهای عابران پیاده ساختهاند که با به
کاربردن آنها در کف خیابان میتوان انرژی خورشیدی
را به برق تبدیل کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف ،میتوان
به زودی پیادهروی خیابانها را با پنلهای خورشیدی
پوشاند و به این ترتیب با استفاده از انرژی خورشید برق
مورد نیاز شهرها را تامین کرد.
این رویای دانشمندان دانشــگاه گالگسو کالدونین
اســکاتلند اســت که هم اکنون مشــغول کار روی
کاشیهایی هستند که انرژی خورشید را به برق تبدیل
میکنــد« .عظیم گووید» محقق ارشــد این پژوهش
و گروهــش  بودجــهای  ۱۰۰هــزار دالری از برگزار
کنندگان جام جهانی  ۲۰۲۲قطر دریافت کردهاند.
بــه گفته آنان این کاشــیها به اندازهای ســخت
هســتند که بتوانند تردد عابــران را تحمل  کنند .از
سوی دیگر آنها ضد آب خواهند بود تا در آب وهوای
بارانی آسیب نبینند.
در روزهــای آفتابی هر کاشــی میتواند  ۲۰۰وات
انــرژی و در روزهای ابــری  ۱۵۰وات بــه ازای هر

مترمربع تولید کند.
هم اکنون این گروه مطالعات اولیه را در اســتادیوم
الشــمال قطر انجام دادهاند و تصمیم دارند نمونه اولیه
کاشــیهای مذکور را در یکــی از محلهای برگزاری
مســابقات جام جهانی یا منطقهای خارج از اســتادیوم
بهکار گیرند که تماشــاچیان در آنجا برای مشــاهده
فوتبال در صفحات نمایشگر عظیم جمع میشوند.
عالوه بر آن قرار است سیستم خنکسازی نوین این

کاشیها در شرایط سخت و دمای  ۸۰درجه سانتیگراد
نیز مورد آزمایش قرار گیرد .درهمین راســتا قرار است
قبل از بهکارگیــری آنها در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر در
منطقه از شــمال آفریقا و خاورمیانــه که آب وهوای
گرمتری دارند نیز آزمایش شوند.
البتــه به گفته گووید هزینه تولید این کاشــیها دو
برابر نمونههای عادی اســت امــا قابلیت تولید انرژی
هزینههای نصب را جبران میکند.

باد و خورشید به کمک رفع خاموشیها آمدند
پنجرهایرانیان؛ خاموشــیهای اخیر توجهها را به سمت نیروگاههای تجدیدپذیر جلب کرده
است تا جایی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که نیروگاههای تجدیدپذیر میتوانند راهحلی
برای خاموشــیها باشند چراکه در تابســتان با بحران تامین برق مواجه هستیم و به همین
دلیل نیز خاموشــیهایی اعمال میشود ،درحالیکه با توجه به افزایش چشمگیر تولید برق از
نیروگاههای تجدیدپذیر ،این نیروها میتوانند با این معضل در کشور مقابله کنند.
به گزارش ایســنا ،درحالحاضر تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر عمدتا از نیروگاههای
خورشــیدی و بادی بالغبر  ۶۰۰مگاوات اســت که طبق برآوردهای صورت گرفته قرار شده
تا پایان ســال این عدد به  ۱۰۰۰مگاوات برســد و این در شرایطی است که  ۷۰درصد تولید
برق نیروگاههای تجدیدپذیر باوجود اینکه ســوخت مصرف نمیکنند در تابستان و همزمان با
بیشترین مصرف برق در کشور صورت میگیرد.
در همین راستا صادقزاده ،رئیس ســازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق
کشــور با بیان اینکه با افزایش رشــد نیروگاههای تجدیدپذیر طی چند سال آینده میتوانیم
مشکل تامین برق در تابستان را حل کنیم ،گفت :بیش از  ۲۰هزار مگاوات برق در سیستمهای
سرمایشــی کشور برای تامین سرمایش کشور استفاده میشود و ما بایستی  ۲۰هزار مگاوات
نیروگاه برای آن تامین کنیم.
وی افزود :نیروگاههای خورشــیدی همزمان با طلوع آفتاب که سیستم سرمایشی وارد مدار
مصرف میشود ،وارد مدار تولید میشوند و اگر ما بهاندازه  ۲۰هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی
در کشــور داشته باشیم ،میتوانیم بار سرمایشی در کشور را بهصورت تضمینی تامین کنیم و
دیگر بحران برق در تابستان نخواهیم داشت.
در شرایط فعلی کشور هدفگذاری شــده که  ۵درصد تامین برق موردنیاز کشور از طریق
انرژیهــای تجدیدپذیر صورت گیــرد ،اما با توجه به اینکه هزینه تمامشــده این نیروگاهها
بهشــدت کاهشیافته بهزودی تغییراتی در این سیاســت صورت میگیرد و میتوان شــاهد
افزایش  ۱۰درصدی تامین برق از منابع تجدیدپذیر در آینده باشیم.

از ســوی دیگر حدود دو سال است که رویکرد وزارت نیرو در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر
تغییر کرده و به خاطر اینکه تامین بودجه برای دولت با محدودیت همراه بود ،رشــد خوبی در
این زمینه صورت نگرفت ،لذا بخش خصوصی وارد این حوزه شــده و اکنون  ۱۰هزار میلیارد
تومان سرمایهگذاری مؤثر توسط بخش خصوصی در حوزه تجدیدپذیرها صورت گرفته است.
درحالحاضر  ۵۰۰شــرکت و  ۳۰۰۰فرد حقیقــی در حوزه انرژیهای تجدید پذیر در ایران
مشــغول هستند و بهطورکلی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر توسط بخش خصوص از دو سال
قبل شــکل گرفته است و به دنبال آن دهها گروه آموزشی در این زمینه در شهرهای مختلف
فعالیت میکنند که یک حرکت مثبت مردمی محسوب میشود.
طی دو سال گذشته رشــد نیروگاههای خورشیدی باال بوده و اکنون بیش از  ۲۵۰مگاوات
نیروگاه خورشیدی در کشور وجود دارد و اگر با همین نرخ رشد افزایش پیدا کند ،تامین انرژی
برای رفع خاموشــیها بهخوبی انجام خواهد شــد .در آخرین خبرها از وضعیت تجدیدپذیرها
نیــز آمده کــه  ۱۰۰میلیارد تومان به وزارت نیرو از ســوی ســازمان برنامهوبودجه کشــور
اختصاصیافته که این مهم در هیات وزیران به تصویب رسید و در اسرع وقت صورتحساب
برق نیروگاههای تجدیدپذیر بهصورت کامل پرداخت شد.

اخبـارانرژی و فناوری

تولید انرژی پاک چه میزان از مصرف آب کم کرد؟
پنجرهایرانیان؛ از تیرماه سال  1388تا ابتدای تیرماه سال
 1397حــدود دو میلیارد و  153میلیون کیلووات ســاعت
برق از محل انرژیهای نو تولیدشــده که این میزان باعث
صرفهجویی  474میلیون لیتری مصرف آب در کشور شده
اســت؛ همچنین این میزان تولید انرژی توانسته از انتشار
حدود یکمیلیون و  486هزار تن گاز گلخانهای بکاهد.
بــه گزارش ایســنا ،هماکنــون  493مــگاوات نیروگاه

تجدیدپذیر درون کشور در حال احداث و ظرفیت نصبشده
انرژیهای نو کشــور نیز به  581مگاوات رسیده ،همچنین
انرژیهای تجدیدپذیر موجب اشــتغال  44هزار و  607نفر
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور شده است.
عــاوه براین تولید دو میلیــارد و  153میلیون کیلووات
ساعت برق از محل انرژیهای نو موجب شده  611میلیون
مترمکعب از مصرف سوختهای فسیلی در کشور که جزو

تولید برق از نمای ساختمان
پنجرهایرانیان؛ دانشمندان به راهکارهایی دستیافتهاند تا از نمای ساختمان برق تولید کنند.
ســاختمانها البته بهجز اینکه باید در تولید انرژی کمکرســانی کنند ،باید در هدر نرفتن
انرژی نیز کمکرسان باشند .نمای ســاختمان باید بهگونهای باشد که باعث کاهش مصرف
انرژی و صرفهجویی در انرژی باشــد .صرفهجویی در انرژی بهوسیله نمای ساختمان ،هم در
هزینههای مصرف صرفهجویی میکند و هم باعث کاهش مصرف انرژی در کشور میشود.
استفاده بهینه از نمای ساختمان حدومرزی نمیشناسد و میتوان از نما به نحو احسنت برای
کارکردهای گوناگون اســتفاده کرد .درست است که نمای ساختمان ازنظر زیبایی موردتوجه
قرار میگیرد؛ اما دانشــمندان سعی کردهاند از نما استفادهای علمی داشته باشند .مهندسان و
دانشمندان پس از سالها تحقیق توانستهاند از نمای ساختمان برق تولید کنند.
استفاده از گرافیت و همچنین نقره راهحلی است که دانشمندان با استفاده از آن توانستهاند
در نمای ســاختمان انرژی برق را تولید کنند .پنلهای پیشساخته گرافیت و نقره وجود دارد
که با استفاده از آنها این امکان به وجود میآید .البته یک سیستم پیشرفته نیز در پشت این
نوع پنل قرار میگیرد تا بتواند برق را منتقل و سپس از آن استفاده شود.
البته قیمت این نوع پنل در جهان بسیار زیاد است اما ارزش انرژی قطعا بیش از این مقدار
اســت .به نظر میرسد باوجود مشکالتی که در آینده بر سر راه تولید انرژی برق وجود خواهد
داشت ،استفاده از این نوع پنل ها و شاید پنلهای پیشرفتهتر در جهان گسترش یابد.
درواقع نمای خارجی این نوع ساختمانها با نوعی رنگ رسانا پوشانده میشود تا بتواند برق
تولید کند .به نظر میرسد تا سال  2020بیش از یکسوم انرژی دنیا از انرژیهای تجدیدپذیر
تامین شــود و ایجاد این نوع از نمای ســاختمان نیز در همین راستا بوده است .قطعا در سال
 2020شاهد رشد فناوری درزمینههای مختلف بهخصوص نمای ساختمان خواهیم بود.
ســاختمانها البته بهجز اینکه باید در تولید انرژی کمکرســانی کنند ،باید در هدر نرفتن

انرژی نیز کمکرسان باشند .نمای ســاختمان باید بهگونهای باشد که باعث کاهش مصرف
انرژی و صرفهجویی در انرژی باشــد .صرفهجویی در انرژی بهوسیله نمای ساختمان ،هم در
هزینههای مصرف صرفهجویی میکند و هم باعث کاهش مصرف انرژی در کشور میشود.
امید است با اســتفاده از فناوریهای نوین بهخصوص در ســاخت نمای ساختمان ،شاهد
کاهش مصرف انرژی باشیم.
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عوامل اصلی آالیندگی هوا در کشور است ،کاسته شود.
بررســی اعداد و ارقام موجود در ایــن بخش حکایت از
آن دارد که درحالحاضر  45درصد نیروگاههای تجدیدپذیر
کشور از نوع بادی 35 ،درصد از نوع خورشیدی 16 ،درصد
از نــوع برقآبی کوچک ،دو درصد از نوع بازیافت حرارت و
دو درصد نیز از نوع زیستتوده است.
از ســوی دیگر پیشبینی میشود که توسعه انرژیهای
سبز ،درآمد حاصل از فروش سوختهای فسیلی و همچنین
انتشار آالیندههای دیاکسید کربن را تا سال  2040بهشدت
کاهش دهد .همچنین چشمانداز کلی توسعه و فراگیر شدن
خودروهای برقــی در دنیا موجب خواهد شــد که مصرف
سوختهای فسیلی نهایتا تا اواسط دهه  2020میالدی به
همین منوال ادامه پیدا کند ،اما این مســئله طی گذر زمان
موجب کاهش تقاضای نفت و کاهش قیمت نفت تا ســال
 2040به کمتر از نصف میزان فعلی میشود.
عرضه  540میلیون وســیله نقلیه برقی تا ســال 2040
همراه با پیشــرفت در بهرهوری ســوخت ،تقاضای نفت را
بهمــرور کم خواهد کــرد و درآمدهای نفتــی را حدود 19
تریلیــون دالر کاهش خواهد داد .بــا این کاهش تقاضا در
دهه  ،2030قیمت نفت میتواند به  32دالر برای هر بشکه
در سال  2040کاهش یابد.
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اخبـار معماری

انعکاس اقیانوس در معماری ساختمان مسکونی
پنجره ایرانیان؛ یک ســاختمان مسکونی در کره جنوبی با چشماندازی رو به اقیانوس
ساخته شده که در واقع این چشمانداز را تبدیل به ارزشی در معماری کرده است.
به نقل از وبســایت خط معمار ،گروه معماری این پــروژه امیدوار بودند که با طراحی
و ســاخت این ســاختمان بتوان از محیط و معماری خســتهکننده شهری دور شد .این
ساختمان توســط احجام هندسی و بازی با آنها ساخته شده است .نمای تمام شیشهای
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آن نور طبیعی را برای فضای داخلی در طول روز فراهم کرده و با غروب خورشید نقش
اصلی را ایفا میکند .هنگام غروب خورشید و با تاریک شدن هوا این ساختمان که نمای
شیشه ای دارد کم کم روشن شده و فضای بی نظیری به وجود میآورد .در کنار نمای
شیشهای این ساختمان طراحی خطی و استفاده از سیمان سفید را مشاهده میکنیم که
بهخوبی فرم ساختمان را کامل کرده و آن را از ساختمانهای مجاور متمایز ساخته است.

اخبـار معماری

ساختمانی متفاوت در شهر لندن
پنجره ایرانیان؛ یک هتل در تقاطع دو خیابان مشهور لندن طراحی و ساخته شده و
فرمی منحصر بهفرد و شبیه کشتی داشته و چشمها را به خود جلب میکند.
به نقل از وبسایت خط معمار ،طرح پیشنهای این پروژه شامل یک هتل در قسمت
جلو و یک ســینما و مغازههای خردهفروشی در فضای پشتی ساختمان اصلی است.
نکته مهم در طراحی ساختمان این هتل عقبنشینی ساختمان در طبقه اول به دلیل
هماهنگی با فرم پیادهرو و مســیرهای دوچرخهسواری است .هرچه از طبقه همکف
به ســمت باال میرویم ،برای ایجاد پیچ در یک زاویه هتل تاکید شــده و همچنین
افزایش و کاهش ارتفاع در قسمتهای مختلف باعث منحصر بهفرد شدن ساختمان
پروژه شــده است .در نما علت انتخاب طرح شطرنجی و منظم از یک سو هماهنگی
با ســاختمانهای شــهر و از ســوی دیگر ایجاد طرح منظم برای فضای بیرونی و
همچنین فضای داخلی بوده که این امر توزیع مناسب و یکپارچه امکانات در تمامی
اتاقهای هتل را ممکن میکند.
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اخبـار معماری

طراحی داخلی یک ساختمان اداری مرکزی در بوستون
پنجره ایرانیان؛ تولیدکننده تجهیزات ورزشــی ریبوک معماری قابل توجهی برای ساختمان
اداری خود در شهر بوستون به کار برده است.
به نقل از وبســایت خط معمار ،این ساختمان  ۵طبقه دارد و هر  ۵طبقه ،خط مشی واحدی
را در طراحــی دنبال میکنند .برخی طبقات ســاختمان به فضای کار ،طبقات دیگر به بخش
تولید و نمایش محصوالت ،فضای استراحت و … .اختصاص یافته است .آنچه که در طراحی
جالب بهنظر میرســد ،ســتونها و تاسیسات ساختمان اســت که بنابر اصل سبک صنعتی،
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بهصورت یک المان دکوراتیو در فضا مورد اســتفاده قرار گرفتهاند .امروزه طراحان در بسیاری
از فضاهای اداری ،به این شــکل موضوع تاسیســات را حل میکننــد .نکته دیگر رنگهای
مشخص شده در طراحی است .رنگ خاکستری ،با تونالیتههای مختلف ،روی سقف ،دیوارها
و کف با متریالهای مختلفی مورد اســتفاده قرار گرفته است .این رنگ خاکستری ،فضایی با
انرژی کم و نسبتا سرد ایجاد کرده است .برای رعایت انرژی فضا و ایجاد حس گرما ،متریال
چوب در سطح گسترده به عنوان مبلمان ،دیوارپوش و … مورد بهره برداری قرار گرفته است.

اخبـار معماری

طراحی نمای بتنی و استفاده از گیاهان طبیعی
پنجره ایرانیان؛ ســاختمانی متشــکل از خانهها و گالریها در توکیو با استفاده از
گیاهان طبیعی ساخته شده است.
به نقل از وبســایت خط معمار ،در ســاخت این ســاختمان تالش شده است که
بهنوعی از معماری ارگانیکی استفاده شود تا سلسله مراتبی در ساختمان به وجود آید.
در طراحی این پروژه ،بلوکهای بتنی متریال اصلی هستند .با قرار دادن باکسهای
بتنی به شیوهای خاص روی یکدیگر حفرههایی در ساختار اصلی به وجود آمده است
که راه ورودیشــان درهای تعبیه شده میباشند .قسمتهایی که به فضایی آرام نیاز
دارند ،مانند اتاق خواب و گالری در انتهای ســاختمان طراحی شده و در طرف دیگر
نشــیمن؛ اتاق نهار خوری و دیگر فضاها در کنــار تراسهایی قرار دارند که همانند
یک باغ شیشــهای طراحی شدهاند .در نهایت در معماری و طراحی این ساختمان به
هدف مورد نظر یعنی ادغام محیط بیرون با فضای داخلی یک ساختمان رسیده است.
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اخبـار معماری

کنترل مصرف انرژی با طراحی نمایی شیشهای
پنجره ایرانیان؛ ســاختمانی با نمای تمام شیشــهای در هلند ســاخته شده است که
بهخوبی مصرف انرژی را کنترل میکند.
به نقل از وبســایت خط معمار ،نمای تمامشیشه این ساختمان دید و انتقال نور را به
حداکثر رســانده و فرم ساختمان در اصل ،ساختار ساختمانهای مجاور را دنبال میکند.
بر روی لبه شیشــهای هر طبقه متریالی غیرشــفاف قرار گرفته تا تابش شــدید نور در
طول روز را کنترل کند .در طراحی داخلی این دفترکار اتاقی دیده نمیشــود بلکه طراح
با پارتیشــنهای فلزی هر قســمت را از هم جدا کرده و در عین جدا بودن ،قسمتها
ارتباطشــان را با هم حفظ کردهانــد .این امر به علت این انجــام گرفته که کارمندان
بهراحتــی با هم در ارتباط باشــند و مهارتهای ارتباطــی و کارگروهی در آنان تفویت
شود .همچنین برق ساختمان از طریق پنلهای خورشیدی روی سقف تامین میشود و
همچنین انرژیها در این ســاختمان کنترل میشوند .تمامی این عوامل دست به دست
هم دادهاند تا این ســاختمان  ۷۰درصد بهتر از ساختمانهای موجود در کشور هلند در
مصرف انرژی عمل کند.
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اخبـار معماری

معماری ساختمان پارکینگ در هلند با الهام از جاده ابریشم
پنجره ایرانیان؛ پارکینگ به مســاحت  22هزار مترمربع در کشور هلند میان بزرگراه و
خیابانهای شلوغ شهر ،طراحی و اجرا شده است و از نمایی متمایز و متفاوت از آنچه تا
به حال دیدهاید ،برخوردار میباشد.
به نقل از وبســایت خط معمار ،فرم و عملکرد این پروژه ،از یک ســفر در کنار جاده
ابریشم در کشور چین الهام گرفته شده و در تمام این پارکینگ رنگها و الگوهای شرقی
را میبینیم .متریال آجر بهزیبایی نمای این ساختمان را پوشش داده است و چینش آنها
دارای  ۵الگوی متفاوت است که در نور و در هنگام غروب خورشید چشماندازی بینظیر
ایجاد میکند .نمای این پارکینگ جوی رویایی ایجاد کرده است .طراحی این پارکینگ،
رویکردی پایدار دارد؛ در ســقف این پارکینگ  ۸۰۰متر مربع پنلهای خورشــیدی قرار
گرفته است و در  ۲۸نقطه افراد میتوانند ماشینهای برقی خود را شارژ کنند .همچنین
در سراسر این پارکینگ النه هایی برای پرندگان طراحی شده است.
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اخبـار معماری

معماری ساختمان تجاری ،تلفیق سنگ و شیشه
پنجره ایرانیان؛ در کره جنوبی یک ساختمان همانند یک جعبه که از جهات مختلف باز
شده ،طراحی شده است.
به نقل از وبســایت خط معمار ،ســایت این پروژه در مسیر شرقی و غربی قرار دارد که
بســیار باریک است و به خیابان متصل میشــود .با توجه به حوزه تجاری این منطقه و
چشــمانداز پیادهرو ،ساختمان بهگونهای طراحی شده است که دسترسی به سایت از طبقه
اول و دوم باشــد و  پلههای ارتباطی سالن و آسانسور درون ساختمان واقع شود .یکی از
اهداف مالک ساختمان ،اجاره دادن مغازههاست اما معماری نباید در این امر دخالت کند و
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باید ساختمان از چشمانداز کاربران طراحی شده و حتی نقطهنظرات آنها در معماری اعمال
شــود و بســته به نظر آنها بتوان مغازهها را به دفتر کار یا رستوران تبدیل کرد .معماری
این ســاختمان شبیه یک جعبه اســت که از جهاتی باز شدهاند؛ این دهانهها و معنی واژه
باز شدن ،احســاس امید را در کاربران زنده میکند .یک بالکن در هر طبقه برای جریان
هوا وجود دارد و طراحی ســقف مرتفع طبقه پنجم به منظور تامین روشــنایی بوده است.
همچنین در نما به صورت یکپارچه از سنگ در کنار  شیشه استفاده شده که چشماندازی
یکدست و خالقانه را به وجود آورده است.

اخبـار معماری

معماری طراحی نما و داخلی ساختمان اداری بر اساس سبک مدرن

پنجره ایرانیان؛  یک شــرکت معماری در مکزیکوســیتی یک ســاختمان را برای
استفاده خود به صورت مدرنی طراحی کرده است.
به نقل از وبســایت خط معمار ،این ساختمان متعلق به یک شرکت معماری بوده و
این شرکت ساختمان را به منظور استفاده خود طراحی کره است .اینکه یک ساختمان
بهطور کامل با طرح یک شــرکت معماری و برای خود ســاخته شود ،میتواند بسیار
جذاب باشد .نمای این ساختمان بســیار دوستداشتنی به نظر میرسد ،متریالهای
اصلی به کار گرفته شــده روی نما ،آجر به رنگ سفید ،شیشه و فلز هستند .آجر روی
نمای طبقات همکف اول بهکارگرفته شــده اســت و طبقه دوم ،با متریال شیشه کار
شده است تا دید خوبی در اختیار کاربران این طبقه قرار دهد .اما در فضاهای داخلی،
از متریال چوب و بتن استفاده شده است .متریال غالب همان گچ و رنگ سفید است
اما از چوب بهعنوان کفپوش بهره گرفته شــده و در قســمتهایی بتن اکســپوز نیز
بهصورت دکوراتیو مورد استفاده قرار گرفته است.
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اخبـار معماری

معماری و طراحی داخلی با الهام از فرم کندوی عسل
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پنجــره ایرانیان؛ یک ســاختمان تجاری در قلب جاکارتا با همکاری شــرکت طراح و
شــرکت کارفرما که در زمینه تولید عســل فعالیت دارد ،با الهام از کندوی زنبور عســل
طراحی شده است.
به نقل از وبســایت خط معمار ،این ساختمان  ۲۲۰۰متر مربع مساحت دارد و شامل ۹
طبقه تجاری و  ۲طبقه زیر زمین اســت .چالش طراحی این پروژه ،یافتن راهحلی عملی
برای تبدیل ســاختمان موجود به فضایی بود که اســتراتژی و فعالیتهای این شرکت را
به خوبی به تصویر بکشــد .رویکرد اولیه آشنایی با ارزشهای شرکت با مطالعه تناسبات،
معماری و ســاختار درونی ساختمان موجود بود .در نهایت با در نظر گرفتن قدرت جمعی
زنبور عســل ،یک طراحی جدید مبتنی بر ریاضیات و با فرم شــش ضلعی شکل گرفت
که این امر به شــکل گیــری نما ،طراحی داخلی و ارتباطات بصــری و ترجمه برند این
شــرکت به زبانی تصویری منجر شد .فرم شش ضلعی به رنگ قرمز ،سفید و خاکستری
بهعنوان پوستهای بر روی نمای ســاختمان قرار گرفت .شش ضلعی های نما ترکیبی از
پنلهای آلومینیوم پانچشــده و پنلهای کامپوزیتی هســتند که به هم متصل شدهاند و
نمایی یکپارچه به وجود آوردهاند.

اخبـار معماری

نمایی متفاوت در فضای شهری خاکستری
پنجره ایرانیان؛ ساخت مجتمعی شامل دو برج با طراحی نمایی شبیه پیکسل ،توانسته
اســت در عین حفظ حریم شخصی نور ،چشــماندازی متفاوت و کامل را برای فضای
داخلی فراهم و آپارتمانها را از منطقه پرتراکم پیرامون متمایز کند.
به نقل از وبســایت خط معمار ،این پروژه مربوط به توســعه ساختمانی مسکونی در
منطقهای تجاری و پر جنب و جوش در شــهر آمستردام است .تقسیمبندی هوشمندانه
فضاها ،با تمام محدودیتهای طرح شــهری که وجود دارد ،فاصله نسبی آپارتمانها را
افزایــش میدهد و انواع مختلفی از فضای باز را فراهم میکند .این دو برج در مجموع

شــامل  ۱۹۷آپارتمان هســتند .یک فضای میانی با الیهای شیشه ای رنگی و نازک،
نور  ۱۰طبقه را فراهم میکند .مهمترین ویژگی این برج ،نمای آن اســت .در طراحی
نما از شیشــههای رنگی متحرک به رنگهای زرد و قرمز استفاده شده است که یادآور
گلهای معروف هلندی اســت که رنگیبودن این برجها ،آنها را از فضای خاکســتری
شــهری متمایز میکند .همچنین در این برج ما شــاهد طراحی پایدار هستیم؛ مصرف
کم انرژی ،تصفیه آبهای مصرفی و طراحی بام ســبز مطابق با استانداردهای شهری
آمستردام از ویژگیهای مهم این برجها هستند.
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ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینهسازی انرژی ایران

گفتگــو بــا مدیر آزمایشــگاه آزمــون شــرکت آدوپن
پالستیکپرشین 98................................................
گزارشی از برگزاری مسابقه بزرگ شطرنج سیمولتانه
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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر آزمایشگاه آزمون شرکت آدوپن پالستیک پرشین؛

وینتک بر بلندای معیارهای استاندارد
اشــاره
وینتک از مشــهورترین و محبوبترین برندهای کشور در صنعت پروفیلهای یو.پی.وی.سی در و پنجره بوده و نامی آشناست که برای غالب مردم
ایران یادآور «پنجره یک» شــده است .مجموعه وینتک از سال  1989میالدی در کشور ترکیه تاسیس شده و حدود  30سال است که سابقه تولید
و فروش پروفیلهای یو.پی.وی.ســی در خارج از کشور ایران را دارد و با دارا بودن کارخانجات تولیدی در کشورهای مختلف در سه قاره اروپا ،آسیا و
آفریقا توانسته است محصوالت متنوعی را تولید و همزمان ،این محصوالت را به  54کشور جهان صادر کند.
مجموعه وینتک ایران در اوایل سال  1389اقدام به سرمایهگذاری مشترک با بخش خصوصی ایرانی و در کشور ایران کرده و در اوایل سال 1391
با مجهزترین و مدرنترین تکنولوژیهای روز دنیا در شــهرک سرمایهگذاری خارجی تبریز به بهرهبرداری رسید .این مجموعه عظیم صنعتی در حال
حاضر در فضایی به وســعت  45000مترمربع و زیربنای صنعتی  20000مترمربع با دارا بودن بیشترین ظرفیت تولید در کشور بهصورت شبانهروزی
مشغول تولید انواع مقاطع مختلف پروفیلهای یو.پی.وی.سی میباشد .هماکنون بیش از  230نفر در کارخانه و  50نفر در دفتر مرکزی وینتک ،واقع
در تهران مشــغول به کار هستند؛ عالوه بر این از طریق شبکه فروش ،نمایندگیها و کارگاههای زیرمجموعه برای چندین هزار نفر ایجاد شغل شده
اســت .این آمار بهخوبی نشان میدهد که وینتک به لحاظ کمی رتبه یک کشور را در اختیار دارد .ضمن اینکه تمامی این ارقام با توجه به طرحهای
توسعهای که وینتک در دستور کار خود دارد ،در آیندهای بسیار نزدیک رشد چشمگیری خواهد داشت؛ از نظر کیفی نیز محصوالت وینتک از سطح
بسیار باالیی برخوردار هستند .وینتک در کنار رشد کمی شاخصهای خود ،به کیفیت کار و عوامل موثر آن همچون تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت و
اخذ گواهینامههای اســتاندارد ملی و بینالمللی نیز توجه ویژهای دارد .مجموعه وینتک در سایه درایت و آگاهی مدیریت توانمند خود و به مدد روحیه
کارگروهی پرســنل و همکاری آنها با یکدیگر ،با فراهم آوردن تمهیدات الزم ،اقدامات مورد نیاز را جهت پیادهسازی و استقرار الزامات استانداردهای
مختلف و تجهیز آزمایشــگاه کنترل کیفی پیشــرفته به انجام رسانده است .آنچنانکه پیشــرفتهای روزافزون مجموعه وینتک نشان داده است،
این مجموعه با عزمی راســخ در راستای اعتالی کیفیت محصوالت تولیدی در حال گام برداشتن است و بدون تردید در آینده نیز شاهد موفقیتهای
چشمگیر این مجموعه تولیدی کشورمان خواهیم بود .در ادامه و بهمنظور آگاهی از آخرین دستاوردهای شرکت آدوپن پالستیک پرشین (وینتک) در
زمینه فعالیتهای آزمایشگاهی ،گفتگویی با خانم مهندس زینب مظفری ،مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت وینتک انجام دادهایم که توجه شما را به آن
جلب میکنیم:
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آزمایشگاه مجموعه وینتک از چه زمانی فعالیتش را آغاز کرد؟
تضمین کیفیت محصوالت تولید شده در راستای رعایت حقوق مصرفکنندگان و مشتریان،
همواره بهعنوان یکی از اهداف اســتراتژیک و مهم درگروه کارخانجات وینتک مطرح بوده
اســت .این موضوع موجب استقرار سیســتمهای کنترل کیفیت فرایند تولید محصوالت ،از
مرحله تامین مواد اولیه تا محصول نهایی و با استفاده از منابع انسانی متخصص و کارآزموده
به همراه تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و پیشرفته در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت کارخانه
وینتک گردیده اســت .به دلیل اهمیت موضوع رعایت حقــوق مصرفکنندگان که کنترل
کیفیت محصوالت تولیدی نیز بخشــی مهم از پروسه رعایت حقوقمصرفکنندگان میباشد
و با تاکیدی که مدیریت مجموعه بزرگ وینتک از ابتدا بر این موضوع اساســی داشته است،
آزمایشگاه وینتک در سال  1391و همزمان با تاسیس و راهاندازی شرکت آدوپن پالستیک
پرشــین در شهرک صنعتی ســرمایهگذاری خارجی تبریز شروع به فعالیت کرده و همه ساله
با خرید دســتگاههای جدید مطابق با آخرین و بهروزترین تکنولوژیهای صنعت پروفیلهای
یو.پی.وی.سی در و پنجره و توسعه متناوب آزمایشگاه آزمون ،تجهیز شده است.
آزمایشگاه آزمون وینتک چه گواهینامههایی دریافت کرده است؟
کارخانه وینتک طی اولین ماههای تولید و تا پایان ســال  ،91عالوه بر دریافت گواهینامه 
اجباری کاربرد عالمت استاندارد ایران بر روی محصوالت تولیدی ،بر اساس الزامات استاندارد
 ،ISIRI12291با تجهیز آزمایشــگاه و پیادهســازی الزامات اســتاندارد ،موفق به دریافت
گواهینامه تائید صالحیت آزمایشــگاه همکار سازمان اســتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به
شــماره  ASH/2626گردید .سپس در راستای توسعه ،بهبود و اعتباربخشی به آزمایشگاه،
با استقرار و پیادهسازی الزامات اســتاندارد ( ISO/IEC 17025:2005سیستم مدیریت
کیفیت آزمایشگاه) ،در سال  93موفق به دریافت گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه آزمون
آدوپن پالســتیک پرشین (وینتک) از مرکز ملی تایید صالحیت ایران ،پس از ارزیابی توسط
ارزیابان محترم این مرکز گردید .در زمســتان  96پس از انجام ارزیابی مجدد مرکز ملی تایید
صالحیت ایران ،گواهی  17025این آزمایشــگاه ارتقا یافته و با صدور مجدد ،اکنون بهعنوان
اولین و تنها دارنده گواهینامه  17025محصول محور در زمینه صنعت یو.پی.وی.ســی ،برای
محصوالت تولیدی این شرکت و همچنین ســایر تولیدکنندگان پروفیلهای یو.پی.وی.سی
خدمات ارائه میکند .این امر با تجهیز آزمایشــگاه و برآورده ساختن تمامی الزامات استاندارد
مرجع پروفیلهای یو.پی.وی.ســی به شــماره  12291ملی ایران ،از قبیل راهاندازی دستگاه
زنون جهت انجام آزمون هوازدگی و ...محقق شده و درحالحاضر آزمایشگاه وینتک بهعنوان
اولین و تنها آزمایشــگاه مستقل دارنده گواهینامهی  ISO/IEC 17025محصولمحور در
زمینه پروفیلهای یو.پی.وی.سی در حال فعالیت و ارائه خدمات به ادارات استاندارد ،واحدهای
تولیدی و سایر مشتریان است.
همانطور کــه میدانیم وینتک موفق به دریافت گواهینامه  RALآلمان
شده است؛ لطفا پیرامون موسســه  RALو فرایند دریافت گواهینامه از این
موسسه برای مخاطبان ما توضیح دهید.
موسســه  RALیکی از مطرحترین ،شایستهترین و شناختهشدهترین موسسات کیفیتی در
دنیاســت که باهدف بررسی شــرایط فنی و کیفی بسیاری از محصوالت صنعتی و نظارت بر
روند تولید آنها تاســیس شده اســت .یکی از گواهینامههایی که تولیدکنندگان پروفیلهای
یو.پی.وی.سی میتوانند دریافت کنند ،نشان کیفیت  RALاست که برای سیستمهای پروفیل
پنجره به شرکتهایی ارائه میشــود که مطابق مقررات « »GKFPفعالیت کرده و از لحاظ
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اســتحکام و کیفیت در محدوده  الزامات استاندارد  RAL GZ-716باشند .با توجه به اینکه
آزمایشــگاه وینتک چگونه موفق شــد معیارهای الزم جهت کســب
یکی از هدفگذاریها در وینتک ،اســتقرار الزامات استاندارد  RAL – GZ 716آلمان به گواهینامه  RALآلمان را به دست آورد؟
عنــوان تاییدیهای برای کیفیت محصوالت تولیدی بــود؛ مجموعه وینتک با فراهم آوردن
آزمایشــگاه آدوپن پالستیک پرشین (وینتک) عالوه بر اســتقرار و پیادهسازی تمامی
تمهیدات الزم  از قبیل تجهیز آزمایشــگاه نسبت به الزامات این استاندارد و  ...زمینه را برای الزامات استاندارد مرجع ملی ،موفق شــد خود را نسبت به الزامات و آزمونهای استاندارد
انجام اقدامات مورد نیاز جهت پیادهسازی و استقرار الزامات  RAL GZ-716فراهم آورد.
 RAL GZ-716آلمان از قبیل بررســی رفتار در برابر آتش ،تعیین میزان دانسیته ،تعیین
بــر همین اســاس نمونهبرداری از محصوالت تولیدی وینتــک انجام و جهت آزمون به میزان مقاومت و چســبندگی فیلم لمینیت بــر پروفیل پایه و ...تجهیز کرده و دامنه کاری
موسسه  ،SKZیکی از بزرگترین موسسات تحقیقاتی ،آزمایشگاهی و ممیزی کیفیت دنیا در گواهینامه  17025آزمایشــگاه را نســبت به آنها نیز افزایش دهد .در همین راستا شرکت
آلمان فرستاده شد .همزمان با انجام آزمونها مطابق استاندارد  ،RAL GZ-716کارشناس آدوپن پالســتیک پرشین با فراهم آوردن تمهیدات الزم زمینه را برای انجام اقدامات مورد
فنی و ممیز  SKZبا حضور در محل کارخانه از مواد اولیه ،میکسر ،فرایند تولید ،کنترل کیفی نیاز جهت پیادهســازی و استقرار الزامات اســتاندارد  RALبرای محصوالت تولیدی خود
حین تولید ،آزمایشــگاه ،بستهبندی ،انبار و هر آنچه بر کیفیت محصول تولیدی میتواند موثر مهیا ساخت.
واقع شود بازدید و بازرسی به عمل آورد .آزمونها در آزمایشگاه موسسه   SKZباهدف بررسی
پس از انجام آزمون و ممیزیهای الزم توســط موسســه  SKZآلمان و ارائه گزارشها
خصوصیات مواد اولیه و همچنین محصول تولیدی  (پروفیلهای یو.پی.وی.سی سفید) انجام توسط  SKZبه موسسه  ،RALشرکت آدوپن پالستیک پرشین (وینتک) موفق به دریافت
شــد که گواهینامههای صادره از  SKZبیانگر این اســت که کلیــه آزمونها و محدودههای "نشــان کیفیت" برای محصوالت تولیدی خود از مجموعه( )RAL GKFPگردید .نام
تعریفشــده در استاندارد  RAL GZ-716را پوشــش دادهاند .به این ترتیب و پس از ارائه  شــرکت نیــز بهعنوان یکی از اعضای تامینکننده سیســتم در و پنجره در وبســایت آن
گزارشــات نتایج آزمونها توسط  SKZبه موسسه رال ،وینتک موفق به کسب نشان کیفیت مجموعه ثبت شد.
از موسســه بینالمللی  RALآلمان شــد که موید کیفیت باالی محصوالت تولیدی وینتک
البته شــایان ذکر است که شــرکت آدوپن پالستیک پرشــین در میان بیش از  70واحد
اســت .تمامی این اقدامات با هدف تضمین کیفیت محصوالت تولید شده در راستای رعایت تولیدکنندهی پروفیل یو.پی.وی.سی در ایران ،ازجمله معدود شرکتهایی است که موفق به
حقوق مصرف کنندگان و مشتریان میباشد.
اخذ گواهینامه  RALشده و در منطقه شمال غرب کشور نیز تنها دارنده این گواهینامه است.
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آیا برنامهای برای ارتقاء سطح کیفی یا دریافت گواهینامههای جدید دارید؟ میدانید یکی از افزودنیهای بسیار مهم بهکار رفته در ساختار آمیزه پروفیل ،کلسیت میباشد
بله ،ما در راســتای ارتقای ســطح کیفی و بهروزرســانی خدماتمان از هیچ کوششی دریغ که بهعنوان فیلر و به مقدار مشخصی باید استفاده شود؛ بدیهی است  از آنجایی که کمتر و یا
نمیکنیم و بر همین اســاس ،تازهترین اقدامات شــرکت ،فراهم کردن بسترهای الزم جهت بیشتر بودن مقدار آن از میزان بهینه تعریف شده در کیفیت و عملکرد نهایی پروفیل تولیدی
دریافــت گواهینامه  RALبرای پروفیلهای لمینیت اســت .در راســتای نیل به این هدف میتواند اثرات نامطلوبی داشته باشد ،کنترل این امر مهم نیز در آزمایشگاه صورت میپذیرد.
درمجموع چه آزمونهایی در آزمایشگاه وینتک انجام میشود؟
پروفیلهای لمینه تولیدی و فرایند لمینیت آنها توسط موسسه  SKZارزیابی گردیده و وینتک
آزمون هوازدگی ،تعیین میزان مقاومت در برابر ضربه چارپی ،تعیین میزان جوشپذیری به
توانســته به عنوان اولین شــرکت در ایران تاییدیه این موسســه را برای پروفیلهای لمینه
دو روش خمش فشاری و کششی ،تعیین میزان مدل االستسیته خمشی ،تعیین میزان مقاومت
دریافت کند.
آیا آزمایشــگاه وینتک بهتازگی دســتگاهی بــه مجموعه تجهیزات در برابر ضربه کششی ،بررسی میزان مقاومت در برابر ضربه از ارتفاع در دماهای پایین ،تعیین
میزان دانســیته ،بررســی رفتار در برابر آتش ،قابلیت افروزش و اشتعال ،رنگسنجی ،تعیین
آزمایشگاهیاش افزوده است؟
شــرکت آدوپنپالستیکپرشین عالوه بر کنترل و انجام آزمون برای پروفیلهای تولیدی ،دمای نرمی ویکات ،بررســی تغییرات ظاهری در دماهای باال ،تعیین میزان برگشــتپذیری
جهت تضمین کیفیــت و ارتقای روزافزون کیفیت در و پنجرههــای تولیدی ،اقدام به خرید حرارتی ،تعیین میزان انحراف از راســت بودن ،تعیین میزان انحراف جرم واحد طول ،کنترل
دســتگاه آزمون تعیین میزان و کالس عایقبندی در و پنجره در برابر شرایط جوی از شرکت ابعادی ،تعیین میزان مقاومت و چسبندگی فیلم لمینه بر روی پروفیل پایه ،برای پروفیلهای
 KSآلمان کرده اســت .این دستگاه یکی از پیشرفتهترین دستگاههای تست عملکردی در و یو.پی.وی.ســی؛ تعیین کالس و میزان نفوذپذیری هوا (هوابندی) ،تعیین میزان نفوذپذیری
پنجرههــا با انجام آزمونهای آببندی ،هوابندی ،تعیین مقاومت در برابر بار باد در گســتره آب (آببنــدی) و تعیین میزان مقاومت در برابر بار باد برای در و پنجرههای ساختهشــده از
وســیعی از فشار هواســت که آزمونهای مذکور نیز پس از ممیزی به دامنه کاری گواهینامه یو.پی.وی.سی ازجمله آزمونهای دامنه کاری گواهینامه  17025آزمایشگاه بر اساس الزامات
استاندارد  ISIRI 12291و  RAL GZ-716برای پروفیلهای یو.پی.وی.سی و همچنین
 17025آزمایشگاه افزوده شده است.
دســتگاه دیگری که بهتازگی به آزمایشــگاه مجموعه وینتک اضافه شــده اســت کوره   استاندارد مربوط به در و پنجرههای ساختهشده از این پروفیلها (به شماره  8510ملی ایران)
الکتریکی با هدف تعیین میزان خاکستر برای پروفیلهای یو.پی.وی.سی است .همانطور که است که در آزمایشگاه مجموعه وینتک انجام میگیرد.
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مســابقه بزرگ شطرنج ســیمولتانه تبریز  2018با حضور ده اســتاد بزرگ شطرنج دنیا و
حمایتهای همهجانبه شرکت هافمن در تبریز برگزار شد .در این مسابقه که روز دوشنبه11 ،
تیرماه به مناســبت تبلیغ رویداد گردشــگری تبریز  2018در پارک ائل گلی اجرا شد ،آناتولی
کارپوف روسی ،اســتاد بزرگ و اسطوره شطرنج جهان و رامبد جوان بهعنوان میهمانان ویژه
حضور یافتند.
به گزارش پنجره ایرانیان ،شــطرنج سیمولتانه ،مســابقه همزمان استاد بزرگ این رشته با
چندین نفر بهصورت همزمان اســت .در سیمولتانه تبریز  8اســتاد بزرگ از ایران ،جمهوری
آذربایجان و گرجســتان حضور داشــتند .اســتاد بزرگ احســان قائممقامی ،رکورددار تاریخ
ســیمولتانه جهان و گینس ،اســتاد بزرگ اصغر گلی زاده ،تنها استاد بزرگ تاریخ آذربایجان
ایران ،استاد بزرگ مرتضی محجوب زردست ،رکورددار اسبق سیمولتانه جهان و گینس ،استاد
بزرگ مسعود مصدق پور ،قهرمان اسبق جوانان جهان ،استاد بزرگ پوریا درینی ،استاد بزرگ
امیررضا پوررمضانعلی ،اســتاد بزرگ الوی باجارانی ،از جمهوری آذربایجان و قهرمان ســابق
نوجوانان جهان ،اســتاد بزرگ کنستانتین شــاناوا ،عضو تیم ملی گرجستان ،استاد بینالمللی
احمد عســگری زاده ،قهرمان سابق نوجوانان آسیا ،اســتاد بینالمللی امید نوروزی ،قهرمان
ســابق نوجوانان آسیا و جام فجر ،اســتاد فدراسیون جهانی نیما حســین زاده ،امیر رضاپور
آقاباال ،پدیده درخشــان شطرنج تبریز و آذربایجان و سارا سادات خادمالشریعه ،برترین بانوی
شطرنجباز ایران بهعنوان مسابقهدهندگان همزمان با  2018نفر در تبریز حضور داشتند.
مسابقه شطرنج سیمولتانه تبریز که با حضور رئیس فدراسیون شطرنج آغاز شد ،از  5شبکه
صداوسیما بهصورت زنده پخش شد .این مسابقه با حضور  2018شطرنجباز در ردههای سنی

مختلف و به همت ســازمان ورزش شهرداری کالنشــهر تبریز از ساعت  7:30روز دوشنبه،
 11تیرماه در پارک ائل گلی برگزار شــد .البســه و تجهیزات شــطرنجبازان که آرم و نشان
هافمن روی آنها نقش بســته بود قبل از آغاز مسابقه توسط عوامل اجرایی میان ورزشکاران
و شرکتکنندگان توزیع شد.
حرکت اول نمادین آناتولی کارپوف
رحیم شهرتیفر پیش از برگزاری و در جلسه هماهنگی این رویداد گفت :خدابخش استاندار
آذربایجان شرقی و آناتولی کارپوف استاد بزرگ جهان و اسطوره بالمنازع شطرنج دنیا حرکت
اول مسابقه را بهصورت نمادین انجام میدهند.
رئیس ستاد برگزاری مسابقه بزرگ بینالمللی سیمولتانه تبریز  ۲۰۱۸گفت :مراسم افتتاحیه
این رویداد ســاعت  8روز دوشنبه  11تیرماه  97برگزار میشود و مسابقه بهصورت رسمی با
حضور  ۲۰۱۸نفر از شرکتکنندگان و  ۱۰استاد بزرگ شطرنج آغاز خواهد شد.
شــهرتی فر با اشاره به زمان برگزاری جشن اختتامیه گفت :جشن اختتامیه ساعت  ۱۹روز
دوشــنبه بهصورت مردمی در پارک ائل گلی تبریز برگزار میشــود و در ساعت  ۲۱نیز شاهد
آتشبازی خواهیم بود .همچنین برنامه موسیقی سنتی آذربایجانی توسط هنرمندان بهصورت
زنده اجرا میشود.
وی ســپس گفت :برای اولین بار در کشــور است که رویدادی به این بزرگی و با این تعداد
شرکتکننده برگزار میشود.
وی همچنین از پخش زنده تصویری این رویداد از چندین شــبکه سراســری و بینالمللی
سیما خبر داد.

گزارش
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تبریز  2018بهترین فرصت رویدادهای بینالمللی
رامبد جوان که بهعنوان مهمان در مسابقه شطرنج سیمولتانه تبریز  2018حضور داشت ،در
نشســت خبری این مسابقه اظهار داشت :از لحظاتی که در تبریز سپری میکنم لذت میبرم
و مســابقه نیز خیلی خوب برگزار میشود .بیش از  2هزار شطرنجباز در حال مسابقه هستند.
حضور آقای کارپوف در تبریز که نخبه بینالمللی شــطرنج هستند افتخار بزرگی است .برای
من نیز حضور در کنار این چهره هیجانانگیز بود.
وی ادامــه داد :اصوال مردم تبریز اثبات کردهاند که بهخوبی میتوانند برنامههای مختلف را
طراحی و اجرا کنند و این موضوع را در بخشهای مختلف نشــان دادهاند .تصورم این است
که رویداد تبریز  2018بهترین فرصت اســت تا بتوان مسابقات اینچنینی را با موضوعات و
بهانههای مختلف برگزار کرد .دیگر شهرها نیز میتوانند از تجربیات تبریز استفاده کنند چراکه
در این شهر همهچیز خوب برگزار میشود.
جوان با اشاره به تاثیر مسابقات ورزشی در معرفی تبریز خاطرنشان کرد :امیدوارم برگزاری
چنین مســابقاتی رونق بیشتری بگیرد .در آینده توریستها نیز میتوانند به این نوع مسابقات
اضافه شوند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اقداماتش در رسانه ملی برای رویداد تبریز  2018خاطرنشان
کرد :ما این مسابقه را پوشش میدهیم و از تجربهمان نیز در برنامه سخن خواهیم گفت .اگر
در آینده هم برنامههای دیگری برگزار شــود ،تالش میکنیم آنها را نیز پوشش دهیم .تبریز
 2018رویداد مهمی اســت که باید همه ما در کنار این شــهر باشیم چراکه این رویداد فقط
مختص تبریز نیست بلکه به کل کشور مربوط میشود .ممکن است با توجه به مشغله موجود
از این رویداد غافل شده باشیم که در این رابطه پذیرای پیشنهادهای شما هستیم.
سیمولتانه تبریز در راستای توسعه توریسم گردشگری
مدیرعامل ســازمان ورزش شــهرداری تبریز مســابقات بینالمللی ورزشــی ابزار توسعه
گردشگری دانســت و گفت :سیمولتانه تبریز  ۲۰۱۸در راســتای توسعه توریسم گردشگری
اجرا شده است.
علیرضا رحیمی در پاسخ به انتقادات وارده در خصوص هزینههای این مسابقات گفت :این
مسابقه مصوب ستاد تبریز  ۲۰۱۸اســت ،مجری اصلی این برنامه سازمان ورزش شهرداری
تبریز اســت و ما تالش کردیم با ارتباط ایجادشــده استادان شــطرنج کشورمان بدون هیچ
حقالزحمهای در این مســابقه حضور بیابند و برنامه تلویزیونــی خندوانه بدون دریافت هیچ
ریالی این مسابقه را انعکاس خواهد داد.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز همچنین با اشاره به برنامههای پیش روی این
سازمان در راستای توسعه ورزش شطرنج گفت :تجهیز پارکهای سطح شهر به میز شطرنج
ازجمله برنامههایی است که پیگیری میکنیم.
 ۵۰شهروند باالی  ۶۰سال در سیمولتانه تبریز
بر اســاس این گزارش ،بیش ۵۰شهروند باالی  ۶۰سال در مسابقه سیمولتانه تبریز ۲۰۱۸
ثبت نام کرده بودند و این رویداد بزرگ بینالمللی از  ۵شبکه تلویزیونی سراسری کشورمان
پخش شــد .رحیمی ،مدیرعامل ســازمان ورزش شــهرداری تبریز ضمــن اعالم این خبر،
خاطرنشان ساخت :استقبال باالی شهروندان تبریزی و غیر تبریزی از این رویداد و نیز ثبت
نام این تعداد از افرد باالی  60سال نشان از ترویج ورزش همگانی در سطح این شهر دارد.
اختتامیه و اهدای نماد عمارت شهرداری تبریز
در آیین اختتامیه این مسابقه که عصر روز دوشنبه  11تیرماه  97در پارک ائل گلی برگزار
شد ،نماد عمارت شهرداری تبریز توسط سعید حاجیزاده ،مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل
به آناتولی کارپوف ،احســان قائممقامی و پهلوانزاده ،رئیس فدراســیون شطرنج جمهوری
اسالمی ایران اهدا شد.
همچنین علیرضا رحیمی ،مدیرعامل ســازمان ورزش شــهرداری تبریز نیز با اهدای
لوح تقدیر از اســتادان مطرح کشوری که در این دوره از مسابقات در تبریز حضور یافتند
قدردانی کرد.
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز در خصوص این مسابقه گفت :مسابقه شطرنج
سیمولتانه در قلب تاریخ تبریز ثبت میشود.
وی افزود :از طرف تمامی تبریزیهای مهماندوســت از تشــریففرمایی استادان بزرگ
شــطرنج جهان و کشور در تبریز تشــکر میکنم .تبریز و پارک و عمارت تاریخی ائل گلی
تبریز ،این روز تاریخی را در تاریخ درخشــان خود ثبت خواهد کرد .امروز ورزش در کشــور
ما بهعنوان یکی از مهمترین جاذبههای گردشــگری محســوب میشود که حضور استادان
بینالمللی بر جذابیت این مسابقات میافزاید  .
مدیرعامل ســازمان ورزش شــهرداری تبریز با بیان اینکه این مســابقات در رسانههای
مختلف جهانی منعکس میشود ،ادامه داد :میتوانیم با استفاده از برگزاری چنین مسابقاتی،
اماکن گردشگری شهر ازجمله ائل گلی تبریز را به مردم ایران و جهان معرفی کنیم.
گفتنی اســت ،شرکت هافمن یکی از مطرحترین تولیدکنندگان پروفیل در و پنجره کشور
نیز در این مسابقات بهعنوان حامی حضور فعال و چشمگیری داشت.
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گفتگو با مدیرعامل شرکت تاپ وین136.................

بخش در و پنجره

نشریـه پنجره ایرانیـان

گفتگو

گفتگو با حسین کرمانی ،مدیرعامل شرکت تاپ وین؛

با تاپ وین زیباتر ببینید!

اشــاره
شــرکت تولیدی تاپ وین یکی از قدیمیهای صنعت تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی در کشور است که فعالیت رسمیاش را در صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی
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از ســال  87آغاز کرد .این مجموعه تولیدی که همواره بر بهکارگیری دانش فنی و تکنولوژی روز تاکید ویژهای دارد تالش کرده تا با بهکارگیری نیروی فنی مجرب
و آموزشدیده و اســتفاده از مواد اولیه اســتاندارد محصولی باکیفیت و قابل دفاع به بازار عرضه کند .رشــد روزافزون فعالیتهای شرکت تاپ وین با اضافه کردن

تکنولوژی اجرای خمهای خاص و لمینیت بر روی پروفیلهای یو.پی.وی.ســی شتاب بیشتری گرفت و هماینک این مجموعه تولیدی تقریبا اکثر فعالیتهای مرتبط
با صنعت در و پنجره ســازی را انجام داده و محصوالت متنوعی به بازار عرضه میکند .اســتفاده از مواد اولیه اســتاندارد از برندهای مطرحی همچون ،ویستابست

( ،)vistabestرنولیت ( ،)Renolitروتو ( ،)Rotoفورنکس ( )fornaxو ...باعث شــده تا تاپ وین محصوالت تولیدیاش را با گارانتی و ضمانتهای معتبر این
برندها به بازار عرضه کرده و مشــتریان نیز با اطمینان خاطر بیشــتری نسبت به استفاده از این محصوالت اقدام کنند .نشــریه پنجرهایرانیان در راستای معرفی
واحدهای تولیدی موفق صنعت در و پنجره این بار به سراغ شرکت تاپ وین رفته و گفتگویی با حسین کرمانی ،مدیرعامل فعال آن انجام داده که مشروح این گفتگو

را در ادامه باهم میخوانیم:

ضمن معرفی کامل شرکت تاپ وین ،درباره سابقه و پیشینه فعالیت این
شرکت توضیح دهید.
ســابقه کار و فعالیت من به ســالهای بســیار دورتر برمیگردد ولی شــرکت تاپ وین
فعالیتش را از سال  87در زمینه تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی آغاز کرده است .مکان اولیه
شــرکت در شهر قدس بود که از  4ســال پیش به کمال شهر و مکان فعلی انتقال پیدا کرد.
درحالحاضر شــرکت تاپ وین دارای  7نفر نیروی کار فنی اســت که عالوه بر ساخت در و
پنجره یو.پی.وی.ســی در زمینه لمینیت و اجرای خم پروفیل نیز مشغول به کار هستند .همه
عوامل و همکاران ما در شــرکت تاپ وین در این ســالها تالش کردهاند تا با بهروز کردن
دانش فنی و ماشینآالت همواره ارائه کار باکیفیت را سرلوحه کار خود قرار دهند و با استفاده
از بهترین مواد اولیه همچون پروفیلهای اســتاندارد داخلــی و یراقآالت برندهای معتبری
مانند روتو و فورنکس ،بهترین محصول را به مشــتریان خود عرضه کنند .این مســئله باعث
شده که مشتریان همیشــه از کار ما رضایت داشته باشند و خوشبختانه تاکنون نیز هیچگونه
مشکلی پیش نیامده است.
درحالحاضر تاپ وین چه محصوالت و خدماتی به بازار عرضه میکند؟
همانطــور که عــرض کردم فعالیت اولیه شــرکت در زمینه ســاخت و تولید در و پنجره
یو.پی.وی.ســی بود ولی باگذشت زمان و بنا به نیاز بازار تالش کردیم تا بخشهای دیگری
را نیز در مجموعه فعال کنیم.
ازجملــه این فعالیتها خــمکاری و اجرای انــواع خمهای خاص بــر روی پروفیلهای
یو.پی.وی.سی اســت که این کار بهوسیله مدرنترین ماشــینآالت و با دانش و تکنولوژی
روز توســط نیرویهای فنی مجــرب و آموزشدیده انجام میشــود .درحالحاضر مجموعه
تاپویــن توانایی انجام و اجرای هرگونه خم برای پنجرههای یو.پی.وی.ســی را دارد و این

کار را در ســریعترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت به مشتریان عرضه میکند .با توجه به
شــیوع نماهای مدرن و خارج شدن نمای ســاختمانها از فرمهای کالسیک و ساده ،نیاز به
پنجرههایی با قابهای دارای خم افزایشیافته و بهنوعی این نوع کارها بیش از گذشته رایج
شدهاند .به همین دلیل ما در مجموعه تاپ وین سعی کردیم همزمان با موج ایجادشده و برای
پاسخگویی به نیاز بازار ،انجام کارهای خم را به فعالیتهایمان اضافه کنیم که خوشبختانه با
استقبال خوبی از سوی مشتریان نیز همراه بود.
فعالیت دیگری که در مجموعه تاپ وین بهصورت تخصصی انجام میشود اجرای لمینیت
بر روی پروفیلهای یو.پی.وی.ســی است .لمینیت کردن پروفیلهای یو.پی.وی.سی ازجمله
کارهایی اســت که نیاز به تخصص و دقت باالیی دارد و اســتفاده از مــواد اولیه مرغوب و
درجهیک نیز در ارائه کار باکیفیت بســیار موثر است .ما در مجموعه تاپ وین تالش کردیم
تا با اســتفاده از مواد اولیه استاندارد لمینیت شامل فویل لمینیت با برند رنولیت ()RENOLIT
چسب کالیبریت ( )KLEIBERITآلمان محصولی باکیفیت و استاندارد به مشتریان ارائه دهیم.
لمینیت کردن پروفیل یو.پی.وی.سی چه ویژگی خاصی دارد و چه کمکی
به بهبود عملکرد پنجره میکند؟
همانطور که میدانید در خدمات لمینیت ،روکش فویل به وســیله چســب مخصوص این
کار بر روی پروفیل یو.پی.وی.ســی چسبانده می شــود .می توان از قابلیتهای لمینیت به
مقاومتش در برابر شرایط مختلف آب و هوایی در ایران نام برد و تنوع رنگ و طرحهای بسیار
جذاب از ویژگیهای دیگر این محصول است که با هر نوع سلیقه سازگار است .تنوع در طرح
و رنگ لمینیت بســته به کاربرد و سلیقه افراد بسیار گســترده است و امکان انتخاب طرح و
رنگهای متفاوت برای پروفیل پنجره از طرح چوب و  ...را شــامل میشود .پروفیل لمینیت
نیاز به سرویس و ترمیم رنگ ندارد و تا سالیان متمادی رنگ و طرح خود را حفظ میکند.

گفتگو
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میزان استقبال از لمینیت در میان مشتریان و بازار چگونه است؟
همانطــور که میدانید یکی از نقاط ضعف و ایرادهای پروفیل یو.پی.وی.ســی تکرنگ
بودن پروفیلهای تولیدی بود که عموما به رنگ سفید تولید میشد که البته امروزه این نقیصه
با بهکارگیری لمینیت ،رنگآمیزی پروفیل و همچنین تولید پروفیلهای رنگی تا حدود زیادی
برطرف شــده است .برخی ســاختمانها به دلیل استفاده از نماهای خاص و طرحهای مدرن
نیاز به پنجرههای رنگی دارند و جدیدا این نوع ساختمانها و استفاده از پنجرههای رنگی در
ساختمانها نیز زیاد شده است و برعکس سالهای گذشته که عموما از پنجرههای سفیدرنگ
استفاده میشــد هماینک پنجرههایی با رنگ و طرح چوب ،رنگهای متفاوت و خاص میان
مردم و سازندگان ساختمانها خواهان بیشتری پیدا کرده است.
به همین دلیل میزان اســتقبال از پروفیلهای یو.پی.وی.ســی لمینیت شــده نیز افزایش
قابلمالحظهای یافته است.
ارائه خدمات پس از فروش ،گارانتی و بیمه محصوالت در شــرکت تاپ
وین به چه صورت انجام میگیرد؟
تمامی محصوالت تولیدی ما به دلیل اینکه در ســاخت آنها از مواد اولیه معتبر ،اســتاندارد
و شناختهشــده استفاده میشود از ضمانت باالیی برخوردار هســتند .تمامی پروفیلهای مورد
اســتفاده ما برای ســاخت پنجره دارای گارانتی از طرف شرکت ســازنده هستند .لمینیتهای
انجامشــده در مجموعه تاپ وین نیز به دلیل اســتفاده از مواد اولیه معتبری مانند رنولیت برای
تمامی مصرفکنندگان و مشــتریان این بخش که عموما کارگاههای پنجره ساز هستند کامال
شناختهشده و مورد تائید هستند .شرکت تاپ وین همچنین آمادگی الزم را برای انجام هرگونه
خدمات پس از فروش مطابق با ضمانتنامههای اجرایی و الزامات استاندارد ملی دارد و مشتریان
محترم میتوانند در هر ساعتی از شبانهروز با یک تماس از این خدمات برخوردار شوند.

چه برنامهای برای ارتقاء ســطح دانش فنی پرسنل و همچنین کیفیت
محصوالت تولیدیتان دارید؟
تمامی پرسنل و نیروی کار ما از روز اول با گذراندن دورههای آموزشی در کشور ترکیه در
این مجموعه مشغول به کار شدند ضمن اینکه در طول این سالها همواره آنها را با فرستادن
به سفرهای آموزشــی و دورههای فنی مختلف در جریان جدیدترین اتفاقات و نوآوریهایی
که در این صنعت اتفاق میافتد قراردادیم و ســعی کردیم کــه از قافله دانش و فناوری روز
دنیا عقب نمانیم.
اعتقاد ما بر این اســت که تولید و عرضه محصول باکیفیت به چند عامل مهم ازجمله مواد
اولیه اســتاندارد ،نیروی کار مجرب و آموزشدیده ،ماشــینآالت و دســتگاههای پیشرفته و
تکنولوژی تولید مدرن و بهروز بستگی دارد.
خوشــبختانه در مجموعه تاپ وین تالش بر این بوده که این عوامل تا آنجا که امکانات ما
اجازه دهد در کنار هم به کار گرفته شــود تا محصول تولیدی نهایی در باالترین سطح کیفی
به دست مشتری برسد.
آیا تبلیغات تاثیری در پیشــرفت کســبوکار و رونق بازار شما دارد؟
بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی میدانید؟
تبلیغات در یک فعالیت تولیدی و اقتصادی در بازار امروز بســیار تاثیرگذار است به شرطی
که محصول تولیدی از ســطح کیفی قابل قبولی برخوردار باشد .از سوی دیگر وقتی کیفیت
محصول باال باشــد ولی تبلیغاتی صورت نگیرد و محصول بهخوبی به جامعه معرفی نشــود
امکان موفقیت ارائه آن محصول بسیار کم خواهد شد چون امروزه مناسبات بازار از فرم سنتی
خودش خارجشــده و وارد فضای مدرنتری شده است که تبلیغات و آگاهیرسانی در موفقیت
یک حرفه و فعالیت تولیدی نقش تعیینکنندهای دارد.
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مدیریت بحران در شرایط بحرانی شرکتها
CRISES MANAGEMENT
مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

اشــاره
بحرانهــا از لحاظ فنــی و یا اقتصادی و داخلــی و خارجی در برابر

اجتماعی و یا ســازمانی بودن تفکیک میشوند .موضوع مهمی که در
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ارتباط با وقوع بحرانها در شــرایط گوناگــون و چگونگی برخورد با

آنها از ســوی افراد وجود دارد این اســت که تمامی بحرانها بهطور
چشمگیری باهم مشــابه هســتند .در مطالب زیر بهطور اختصار به
چگونگی مدیریت بحران و تبدیل آن به فرصت میپردازیم.

پیش از شــروع بحث و پرداختن به مدیریت بحــران ،مختصری معادله
موفقیت را بررسی میکنیم:
Siw = PF × MD × SP + FS
(Success in work = (Pbysical factors
(×)mental discipline
(×)Spiritval power+financial success
موفقیت مالی  +قدرت روحی× نظم روانی× عوامل فیزیکی= موفقیت در کار

در مسیر موفقیت یک مجموعه ،عوامل زیر کمک شایانی میکنند:
ـ تبلیغات مناسب تولیدات و خدمات
ـ استفاده از قانون 20/80
ـ معرفی دقیق محصوالت
ـ ارائه اطالعات ویژه به مشتریان
ـ خلق برنامههای دقیق کاری
اگر در مسیر پیشــرفت و موفقیت هربار یک گام روبهجلو برداریم و هرگز از بهبود شرایط  
خود دســت نکشــیم ،بهطور حتم  به موفقیت دســت خواهیم یافت .نباید فراموش کنیم که
موفقیت چیزی بیشتر از دستیابی به خواستهها و توانایی نگاه کردن به آینده نیست.
شکســتها بر آموختههای ما میافزایند و این شکســتها هســتند که ما را میسازند .با
یادگیری و درس گرفتن از شکستها میتوان در مسیر موفقیت قرار گرفت؛  اما ممکن است
در مسیر ایجاد موفقیت ،اتفاقات (بحرانهای) پیشبینینشدهای ایجاد شود که این بحرانها
خارج از کنترل و حیطه کاری مجموعهها میباشــد ،حال میبایست تسلیم بحرانها شده و

کنترل را از  دست داد یا باید سوار بر موج بحرانها به مبارزه پرداخت؟
مدیریت بحران ،پیشبینی منظم رخدادهای مخاطرهآمیز و آماده ســاختن ســازمان برای
کنترل آنهاســت .کنترل آن دســته عوامل داخلی و خارجی که بهطورجدی سودآوری ،حیات
سازمان یا شهرت مجموعه را تهدید میکنند.
شناســایی بحران از جمله  مهمترین وظایف یک مدیر موفق میباشد ،اغلب بحرانها قبل
از وقوع عالیم هشداردهندهای دارند .برخی از ویژگیهای مشترک بحرانها عبارتند از:
 .1بحرانهای فنی و اقتصادی
ـ کاهش میزان محصوالت
ـ بروز سوانح صنعتی در محیط کار
ـ خراب شدن دستگاهها
ـ استهالک منابع فنی و اطالعاتی
 .2بحرانهای سازمانی و اجتماعی داخلی
ـ قصور در انطباق یا تغییر
ـ تخریب دستگاهها توسط کارکنان
ـ شایعهسازی در سازمان
 .3بحرانهای فنی و اقتصادی خارجی
ـ بحرانهای ملی و دولتی و بینالمللی
ـ بروز سوانح طبیعی
ـ ظهور فناوریهای جدید در بازار
 .4بحرانهای سازمانی و اجتماعی خارجی
ـ بحرانهای ملی و بینالمللی
ـ جعل محصوالت توسط رقبا
ـ اعتصاب و تحریم برای اخذ امتیاز
با بررســی موارد فوق میتوان نتیجه گرفت نقاط مشــترکی بین بحرانهای فوق وجود
دارد از جمله:
ـ ایجاد خسارت
ـ جریان فزاینده وقایع
ـ شایعات و حدسیات
ـ واکنشهای روانی
ابتداییترین برنامهریــزی در مدیریت بحران پیشبینی حــوادث ناگوار و تنظیم
برنامههــای اقتضایی و به همراه آموزش مدیران مجموعهها میباشــد .نوآوری در
کنترل بحرانهای خارج ســازمانی نقش موثــری دارد .در اینجا منظور از نوآوری،
ارائه محصول ،فرایند و خدمات جدید به بازار است .نوآوری بهکارگیری تواناییهای
ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است .یا به عبارتی میتوان گفت نوآوری
فرایندی اســت که کارآفرینان توســط آن فرصت را به ایدهای قابلعرضه به بازار
تبدیل میکنند.
نوآوری در ارزش ،سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی است .این نوع نوآوری درباره
اســتراتژیهایی است که تمام فعالیتهای شــرکت را دربر میگیرند و شرکتها را
ملزم میکنند کل سیســتم را به سمت دستیابی به جهشــی در ارزش برای هر دو
طــرف خریدار و خــود آنها جهتدهی کنند .در اســتراتژی اقیانوس آبی موارد ذیل
قابلتوجه هستند:
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ـ خلق فضای بازار رقابتی
ـ بیمعنا ساختن رقابت
ـ خلق و تسخیر تقاضای جدید
ـ همراستاسازی سیستم برای تحقق همزمان تمایز و هزینه پایین
در شرایط بحرانی میتوان اســتراتژی اقیانوس آبی را با استراتژی اقیانوس قرمز
جابهجا کرد .در استراتژی اقیانوس قرمز موارد زیر مهم هستند:
ـ رقابت در فضای بازار موجود
ـ پیروزی در رقابت
ـ استفاده از فرصت جهت تقاضاهای موجود ایجاد شده
ـ جایگزینی مابین ارزش و هزینه
ـ همراستاسازی سیستم با انتخاب استراتژیک آن برای تمایز و یا هزینه پایین.
الزم به ذکر اســت گاهی این بحرانهای به وجود آمــده فرا منطقهای و جهانی
هســتند .سرمایهگذاری کلید رشد اقتصادی کشــورهای مختلف دنیاست ،به همین
دلیل اســت که کشورها و بنگاههای اقتصادی آن کشــورها از ابزار و سیاستهای
مختلفی برای جذب ســرمایه اســتفاده میکنند .دراین بین قابل توجه این اســت
که ســرمایهگذاری در دنیا  16درصد کاهش یافته اســت (در ســال  2017جریان
ســرمایهگذاری در دنیــا  52/1هزار میلیارد دالر بوده اســت که این رقم در ســال
 2016به  81/1هزار میلیارد دالر رســیده است) .این کاهش در کشورهای صنعتی و
کشورهای پرتنش خاورمیانه نمود بیشتری داشته است.
در این میان ،ایران هم پتانســیل بســیار باالیی برای جذب ســرمایهگذاری دارد
ولی سیاســتهای آمریکا در بیاثر کردن توافق هســتهای از سال  2017باعث شد
نرخ رشــد اقتصادی کمتر از انتظارات موردنظر باشد .آقای جیمز زان ،رئیس بخش

ســرمایهگذاری آنکات بر این باور است که بررسی آمارها نشانگر وجود خطرات زیاد
در اقتصاد دنیاست.
در سال  2017ارزش تولید ناخالص داخلی در دنیا رشد کرده و تجارت هم روند افزایشی
به خود گرفته است ولی سرمایهگذاری کاهشی بوده است و این یعنی ریسکهای زیادی
در اقتصــاد دنیا وجود دارد و در آیندهای نهچندان دور شــاهد افت شــاخصهای کالن
اقتصادی خواهیم بود .در این میان کشــورهایی همانند آمریکا با ایجاد تنش در بازارهای
بینالمللی و بیثباتی و تنش در کشــورها از جمله ایران نقش اساســی در این روند ایفاء
میکنند.
آنچه مسلم اســت مدیران بنگاههای اقتصادی میبایست با درایت ،کاردانی و نوآوری
مجموعــه خود را در این بحران به وجود آمده و یا پیش رو مدیریت کنند و نهتنها از این
مســیر با کمترین خسارت گذر کنند بلکه گوشــه چشمی هم به کسب موفقیت با تبدیل
تهدیدها و بحرانها به فرصت داشته باشند.
آنچه مســلم است هر بنگاه اقتصادی میبایست شــناخت علمی و دقیقی از بحرانها
داشــته باشد و در کنار آن رموز کسب موفقیت در شــرایط بحرانی را نیز بداند .این نکته
قابلتوجه اســت که هدف بنگاههای اقتصادی موفقیت مالی اســت نــه صرفا پرهیز از
ورشکستگی و تنها راهحل رسیدن به موفقیت ،پرداخت هزینه و بهای آن است.
منابع
تیمور آقایی ،کتاب مدیر ،انتشارات کارآفرینان؛
یان کوپر ،این کتاب کســب و کارت را متحول خواهــد کرد ،ترجمه کاوه رهنما،
انتشارات حوض نقره؛
مونا مشــهدی رجبی« ،افت شانزده درصدی ســرمایه گذاری در دنیا» ،ماهنامه
آیندهنگر ،خردادماه.1397
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«تفریح و پیادهروی» در تهران جایگاه پیدا میکند؛

طرح ساخت شهربازی و میدان
پیادهروی در غرب تهران نهایی شد
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پنجره ایرانیان؛ شــکل جدید توسعه شهر تهران از طریق
اجــرای یک مــدل برد ـ برد بــرای جبــران عقبماندگی 
سرانههای خدماتی ـ تفریحی پایتخت آغاز شد.
به گزارش دنیای اقتصاد ،اگرچه طی ســالهای گذشــته
مدیریت شــهری پایتخت به بهانه تنگنای منابع مالی ،مسیر
توســعه شهر تهران از طریق اجرای ایدههای تجربه شده در
ســایر نقاط دنیا که بتواند بهطور همزمان هم منافع شهر و
شــهروندان و هم منافع ســرمایهگذاران بخش خصوصی را
تامیــن کند به تعویق انداخته بودند اما در حال حاضر اجرای
ایده جدیدی بر مبنای یک مدل برد ـ برد برای توسعه نقاط
مختلف شهر و عقبماندگی ســرانههای خدماتی-تفریحی
آغاز شده است که به گفته مدیران شهری میتواند به تعداد
زیــادی در هر منطقه از شــهر تکثیر و تکرار شــود .معاون
شهرسازی و معماری شــهرداری تهران با رونمایی از اولین
نمونــه موردی از اجرای این ایده در شــهر تهران ،از تالش
برای تغییر نگاه حاکم بر توسعه شهر تهران خبر داد.
پیروز حناچی معاون شهردار تهران ،از فاز نخست پیگیری
این ایده از طریق مدیریت شــهری در صحن شورای شهر
رونمایی و تاکید کرد :اگر بنا باشد نگاه شهرفروشی حذف و
همزمان منافع بلندمدت شــهر تامین شود ،نیاز است اجرای
پروژههای شــهری بــا ویژگی برد ـ برد پیگیری شــود .بر
مبنای این مدل برد ـ برد ،قرار اســت عقبماندگی وســیع
ســرانههای خدماتی و تفریحی ـ رفاهی در پایتخت جبران
شــود .بهطوری که در فاز نخســت با توجه به آنکه پایتخت
از فقر شــدید مراکــز تفریحی ـ رفاهی رنــج میبرد ،پیش
خواهد رفت .در قالب این طرح ،از طریق احداث مجموعهای
مرکــب از فضای تفریحی ـ گردشگری(شــهربازی) و یک
میدان پیادهروی ،پارک چیتگر از مســیر طراحی شده روی
اتوبان حکیم ،به ضلع شــمال دریاچه چیتگر متصل شــود.
مجموعهای که با توجه به ظرفیت پیشبینی شده در طراحی
آن میتواند بهعنوان اولین مجموعه تفریحی ـ گردشــگری
با کارکرد فرامنطقهای شــناخته شود .این در حالی است که
طی سالهای گذشته ،مجموعه مدیریت شهری پایتخت ،به
بهانــه کمبود منابع مالی ،از اجرا و تکرار پروژههای توســعه
شــهری کــه بتواند منافع شــهر و شــهروندان را بر منافع
گروهی خــاص اولویت دهد امتناع کرده اســت و به جای
آن منابع مالی کســب شــده از محل فروش شهر را صرف
اجرای پروژههای خودرو محور همچون ســاخت بزرگراه و
اتوبان کرده است .به گفته کارشناسان شهری حاکمیت این
نگاه در توســعه شهری پایتخت طی سالهای گذشته سبب
شــد تا در سالهای گذشــته مجموعه تفریحی ـ رفاهی با
مقیاس و ویژگی استاندارد و فرامنطقهای قابل توجه احداث
نشود .در نتیجه در حال حاضر مجموعه تفریحی ـ رفاهی با
کارکرد فرامنطقهای که از یک ســو ظرفیت پذیرش جمعیت
از نقاط مختلف شــهر تهران را فراهم کند و از ســوی دیگر
ویژگیهای رفاهی همچون تامین پارکینگ را داشته باشد در
شــهر تهران وجود ندارد .یکی از نکات قابل توجه از دیدگاه
کارشناسان شهری ،کمبود شــهربازی استاندارد و با کارکرد
فرامنطقهای در شــهر تهران اســت .طی سالهای گذشته
عمده مراکز تفریحی-رفاهی احداث شده در مناطق مختلف
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شهر تهران نمونههای مختلف پارک و بوستان بوده است که
نتوانســته این کارکرد را برای شهر و شهروندان داشته باشد.
البته در این میان تالش مدیریت شــهری طی دوره گذشته
برای احداث مجموعه تفریحــی ـ رفاهی در غرب پایتخت
(هزار ویک شهر) برای ایجاد یک شهربازی مدرن با کارکرد
فرامنطقهای نمونه ناموفق برای جبران کمبود ســرانههای
خدماتی شهر تهران است.
این پروژه که در روزهای گذشته فاز نخست آن در صحن
علنی شــورای شــهر تهران معرفی و رونمایی شد از طریق
برگزاری یک فراخــوان برای انتخاب طــرح برتر «اتصال
پهنه جنوبی دریاچه چیتگر به بوستان جنگلی چیتگر» پیش
رفته است .به گفته معاون شهرسازی شهرداری تهران ،این
طرح از میان پنج طرح برتر راه یافته به مرحله دوم فراخوان
برگزیده شــده و قرار اســت پس از طی مراحل تصویب ،در
کمیســیون ماده پنج ،بهعنوان یک طرح موضعی ،از طریق
برگــزاری یک فراخوان مجدد ،به جذب ســرمایهگذار اقدام
کند .از دیدگاه حناچی ،توجه به معیارهای زیباییشناســی،
حداکثر همخوانــی با طبیعت پیرامونــی ،ایجاد یک مقصد
شهری و در نهایت برقراری ارتباط منطقی میان پهنه جنوبی
دریاچه با بوستان جنگلی چیتگر ،به منظور تسهیل دسترسی
دوچرخه و پیاده ،از جمله الزامات طراحی این اتصال است.
به نظر میرســد اولین ویژگی که اجــرای این ایده را به
یــک مدل برد ـ برد تبدیل میکند به گره مالی شــهرداری
برای جبران عقبماندگی سرانههای خدماتی ـ رفاهی شهر
بازمیگــردد .طبق آنچه معاون شــهردار تهران اعالم کرده
اســت این پروژه به جای آنکه به بودجه شــهر و شهرداری
بهصورت مســتقیم وابسته باشد ،به ســرمایهگذاری بخش
خصوصی اتکا دارد .بهطوری که پس از طی مراحل فراخوان
جذب ســرمایهگذار ،منابع تامین مالی اجــرا و بهرهبرداری
آن نیــز قابل تامین خواهــد بود .به این معنا کــه با ایجاد
مشــارکت میان شــهرداری و بخش خصوصی برای اجرای
این پروژه ،عــاوه بر آنکه منافع بخــش خصوصی تامین
میشــود منافع شهر و شــهروندان برای کســب آرامش و
دوری از زندگی خودرومحور به دســت خواهد آمد .بهطوری
که احــداث یک میدان پیادهروی برای گذران اوقات فراغت
شــهروندان در یک فضای روسطحی و روباز ،میتواند اولین
اقدام عملیاتی مدیریت شــهری پایتخت بــرای در اولویت
قراردادن شــهروندان در برابر خودروها باشــد .نکته مهم در
روند پیشبینی شــده برای اجرای این پروژه ،آن اســت که
اگرچه بخشــی از پروژههای تفریحی ـ رفاهی پیشــین به
تجاریسازی اختصاص پیدا میکرد اما در این پروژه ،ساخت
واحدهای تجاری بهعنوان خط قرمز مدیران شهری شناخته
میشــود .معاون شــهردار تهران با تاکید بر آنکه این پروژه
نقطه آغاز تغییر نگاه مدیریت شهری به توسعه شهری است،
معتقد اســت :تقویت این نگاه میتواند ،توسعه شهر به معنی
ساخت فضاهای محصور و مسقف را پاک و در مقابل توسعه
آتی شــهر تهران را به شکل ایجاد فضاهای روباز با کاربری
اجتماع محور در مدیریت شهری حاکم میکند تا شهروندان
در کنار هم فضای تعامل اجتماعی داشــته باشــند .به گفته
وی هر منطقه از شــهر تهران این قابلیت دارد را که بتواند

از طریق احــداث فضاهایی همچون پــل طبیعت یا میدان
پیادهروی ،توسعه شهر را از مسیر جدیدی پیگیری کند.
حناچی بار دیگر با تاکید بر آنکه برای عبور از شهرفروشی
با هدف تامین منابع اداره شــهر باید منابع جایگزین تعریف
شــود ،اظهار کرد :اگر بنا باشد فروش تراکم و فروش منابع
شــهر را کاهش دهیم و در نهایت به نقطه صفر برســانیم
باید همزمان منابع جایگزین برای اداره شهر پیشبینی شود.
نگاهــی که در قالب اجرای چنین پروژههایی در شــهر
میتواند نمایان شود ،ایده و مدلی است که میتواند شهر را
از منابع سمی و ناپایدار نجات دهد .بر همین اساس تالش
کردیم برای طراحی پهنه جنوبی دریاچه چیتگر از نظرات
جامعه مهندســان و طراحان استفاده کنیم .معاون شهردار
تهران با بیان اینکه نیمه شمالی دریاچه با وجود رستوران
و ...مورد استقبال مردم قرار گرفته اما نیمه جنوبی دریاچه
هنوز مورد غفلت قرار گرفته است ،گفت :با احداث بزرگراه
حکیم امکان اتصال پارک چیتگر و دریاچه فراهم شــده و
پتانســیل اســتفاده از پهنه جنوبی دریاچه را افزایش داده

اســت به همین دلیل در خردادماه امسال مسابقه طراحی
پهنه جنوبی دریاچــه چیتگر آغاز و از میان  ۲۰طرح ،پنج
طرح انتخاب شــدند .او با بیان اینکه تیــم داوران تقریبا
همان افرادی بودنــد که در هیات داوری پل طبیعت قرار
داشتند ،گفت :دسترسی آرام و ایمن ،قابلیت سرمایهگذاری
بخش خصوصی ،ایجاد فضای مناســب ،توســعه محور
پیاده و ایجاد فضاهای آرام و ...از اهداف این مســابقه بود
کــه نهایتا یک طرح  برگزیده شــد .حناچی با بیان اینکه
نگاههای اینچنینی به شــهر سبب میشود مردم به قدری
از فضاهای پرازدحام دور و به پروژههای مردممحور سوق
داده شــوند ،گفت :این طرح تایید شده اما در مرحله ایده
است و باید به کمیسیون ماده پنج برود تا بتواند مجوزهای
الزم را اخــذ کند و بعد از آن فراخوان عمومی برای جذب
ســرمایهگذار منتشر میشود و این مجموعهها به گونهای
است که هزینههای اجرا به سرعت تامین میشود و البته
این ایده در مرحله ابتدایی است و باید پرونده به کمیسیون
ماده پنج ارسال شود.
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پنجره ایرانیان؛ ترس تازهواردها در بازار معامالت مسکن ،از یک مسیر قابل رفع
اســت .خانهاولیها طی ماههای اخیر بعد از انتخاب نهایی آپارتمان با دستکم سه
ابهــام حقوقی و ثبتی درباره ملک مورد نظر مواجه شــدهاند که عدماطالع درباره
نحوه دریافت پاســخ روشــن ،بعضا باعث توقف آنها در فرآیند انجام معامله شده
است .این گروه و البته ســایر متقاضیان خرید ملک در غیاب سامانههای استعالم
لحظهای ســامت حقوقی امالک ،میتوانند صحت و سقم اسناد و مدارک ملک
پیشــنهادی و همچنین مالک فروشــنده را از طریق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی
راستیآزمایی کنند.
بــه گزارش دنیای اقتصاد ،تازهواردها در بازار مســکن (افرادی که برای اولین بار
قصــد خرید ملک دارند) بعد از آنکه موفق به عبــور از دو گردنه انتخاب آپارتمان و
تامین بودجه خرید میشــوند ،در مواجهه با ترس ناشــی از بیاعتمادی به اظهارات
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مالک ،از انجام معامله باز میمانند .تحقیقات میدانی انجام شــده در این باره نشان
میدهد :نگرانی از ســامت حقوقی و ثبتی آپارتمانهای در نوبت فروش ،اگر چه به
شکل فراگیر در بین غالب متقاضیان خرید وجود دارد اما دو گروه شامل خانهاولیها
و خریداران امالک گرانقیمت ،در مقطع فعلی ،بیش از سایر افراد ،دچار بیاعتمادی
به پیشنهادهای ملکی از سوی بازار هستند .ترس خریداران عمدتا به سه ابهام درباره
اصالت ســند (جعلی نبودن آن) ،مالکیت واقعی (تعلق داشــتن ملک و ســند به فرد
فروشنده) ،اجازه فروش (ممنوعالمعامله نبودن فروشنده و عدم توقیف یا رهن ملک)
مربوط میشــود که به دلیل شــفاف نبودن بازار معامالت مسکن و خال سامانههای
حقوقی و رســمی برای احراز مالکیت و استعالم اینترنتی ،معموال معامالت خرید با
ریســک این ابهامات ،انجام میشــود یا بهخاطر غلبه ترس به خریدار ،انجام معامله
بــرای مدت نامعلوم به تاخیر میافتد .در حــال حاضر ،خانهاولیها یک جریان ورود
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سازوکار استعالم ثبتی قبل از معامله
بررســیها نشان میدهد در شــرایطی که در برخی از کشورها به دلیل دسترسی
خریداران به ســامانه جامع اســتعالم ثبتی ،تمام اطالعات مربوط به ملک و مالک
برای انجام یک معامله بدون مشکل و بالمانع بهصورت آنالین قابل صحتسنجی
است ،این امکان در ایران وجود ندارد؛ با این حال ،دستاندرکاران حوزه ثبت رسمی
میگویند خریداران میتوانند قبــل از انجام معامله و پرداخت بهای ملک موردنظر
نیز از صحت یا خدشــهدار بودن ادعاهای مالکان باخبر شوند .در واقع اگرچه هنوز
به دلیل سنتی بودن بخش عمدهای از فرآیندها در کشور امکان دسترسی آنالین و
فوری خریداران به اطالعات ثبتی امالک و محدودیتهای حقوقی و قضایی مالکان
وجــود ندارد ،اما متقاضیان خرید امالک میتوانند از طریق مراجعه به دفاتر اســناد
رسمی قبل از انعقاد هر نوع قراردادی نسبت به صحت معاملهای که مصمم به انجام
آن هستند ،اطمینان حاصل کنند.
نایبرئیس کانون ســردفتران و دفتریاران در اینباره گفت :اگرچه فرآیند استعالم
ثبتی معموال در زمان تنظیم ســند رســمی و انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار
انجام میشود ،اما متقاضیان خرید واحدهای مسکونی و سایر امالک میتوانند قبل
از انجام معامله به دو روش اقدام به صحتســنجی ســند ارائه شــده ،مالکیت فرد
فروشــنده و همچنین عدم محدودیتهای قضایی و حقوقی برای ملک موردمعامله
کنند  .محمد عظیمیــان افزود:در اولین روش ،متقاضیــان خرید و فروش امالک
میتوانند بهجای تنظیم قراردادهای عادی ،به دفاتر اســناد رسمی مراجعه کنند و از
همان ابتدا معامله خود را در دفاتر اســناد رســمی تنظیم و ثبت کنند؛ در این روش
قبل از تنظیم هر نوع قرارداد و پرداخت هر نوع مبلغی ،دفاتر اســناد رسمی اقدام به
اســتعالم ثبتی از شرایط ملک و مالک کرده و در صورت مشکلدار نبودن این دو،
اقدام به تنظیم قرارداد رسمی بین متعاملین میکنند  .این در حالی است که در روش
دوم و در صــورت تمایل متعاملین به انجام معامالت و تنظیم قرارداد عادی خریدار
میتواند با ارائه سند مالکیت به دفاتر اسناد رسمی از دفاتر درخواست استعالم ثبتی
کنــد؛ در این روش ،متقاضی خرید با پرداخت مبلغی حدود  ۵۰هزار تومان به دفاتر
اسناد رســمی بهعنوان حقالتحریر و حقثبت به منظور انجام فرآیند استعالم ثبت،
میتواند این اطمینان را بهدســت آورد که مالک و ملک معرفی شده به وی مشکل
حقوقی ،قضایی و ســندی ندارد و پس از ایجاد این اطمینان نسبت به انجام معامله
با فروشنده اقدام کند  .
بنــا بر تاکید وی ،ارائه ســند مالکیت برای طرح تقاضای اســتعالم ثبتی الزامی
اســت تا با استفاده از اطالعات مندرج در ســند ادعاهای مالک و نبود ممنوعیت و
محدودیت برای وی به منظور انجام معامالت ملکی صحتسنجی شود  .عظیمیان
با اشــاره به ضرورت وجود سامانه جامع استعالم ثبتی به منظور رفع ابهام از صحت
معامالت ملکی قبل از انجام معامالت و همچنین کاهش دعاوی حقوقی به واسطه
ایجاد امکان اســتعالم ثبتی قبــل از عقد قراردادهای ملکی ،بــه «دنیایاقتصاد»
گفت:سنتی بودن سیســتم ثبتی امالک طی سالهای گذشته تاکنون موجب شده
است هماکنون سامانه جامع استعالم ثبتی بهصورت آنالین در دسترس همگان قرار
نداشــته باشد؛ این در حالی است که با پیشرفت و اجرای فازهای بعدی فرآیند ثبت
آنی معامالت ملکی که طی حدود چهار ســال گذشته بهصورت سیستمی راهاندازی
شــده است ،میتوان امکانات مربوط به صحتسنجی سیستمی خریداران از اسناد و
ادعاهای مالکان را ایجاد کرد.
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تقاضای قطعی به بازار معامالت خرید مســکن هم در تهران و هم در سایر شهرها
شــکل دادهاند بهطوری که ماهانه به دلیل موعــد پرداخت حداقل  ۶هزار فقره وام
مســکن یکم در کشور ،معادل این حجم ،تقاضا وارد بازار میشود اما این گروه برای
آنکه بتواند از امتیاز تســهیالتی خود استفاده کند ،باید فقط آپارتمانهای دارای سند
رسمی قابل انتقال را خریداری کند.
بررســیهای انجام شده درباره راه تشخیص آپارتمانهای دارای سند رسمی قابل
انتقال و همچنین پادزهر ترس خانهاولیها حاکی است :ابهامات و نگرانی متقاضیان
خرید مسکن درباره سالمت حقوقی و ثبتی ملک مورد معامله ،قبل از هر نوع توافق
اولیه با فروشــنده ،از یک مســیر قابل پیگیری و رفع اســت .متقاضیان میتوانند با
مراجعه به دفاتر اسناد رســمی و ارائه سند آپارتمان انتخابی ،پاسخ سه پرسش خود
را دریافت و متناســب با آن ،نسبت به انجام معامله اقدام کنند .در حالحاضر عمده
معامالت خرید و فروش مسکن پس از جلب توافق خریدار و فروشنده انجام میشود
و قرارداد معامله ،با اســتناد به سند ارائه شــده از سوی مالک و بدون استعالم ثبتی
صحت اطالعات و سند ارائه شده از سوی وی توسط خریدار ،در قالب «مبایعهنامه»
تنظیم شده و زمان مشــخصی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند
رســمی و انتقال مالکیت به فرد خریدار تعیین میشــود .به ایــن معنا که در عمده
معامالت مسکن ،اســتعالم ثبتی از بابت مشکلدار نبودن سند ،صحت مالکیت فرد
فروشــنده بر ملک و همچنین سایر مســائل حقوقی ،قبل از انجام معامله و پرداخت
بخش عمدهای از بهای خرید ملک در زمان تنظیم مبایعهنامه ،انجام نمیشود؛ بلکه
اســتعالم ثبتی در عمده معامالت در زمان تنظیم سند رســمی و انتقال مالکیت از
خریدار به فروشــنده (عمدتا چند ماه بعد از تنظیم مبایعهنامه) ،در دفاتر اسناد رسمی
صورت میگیرد .بنابراین هماکنون در غیاب ســامانه جامع استعالم ثبتی معامالت
مسکن که میتواند بهصورت آنالین و فوری اطالعات مربوط به مالکیت و مشکالت
احتمالی امالک از بابت توقیف ملک ،ممنوعالمعامله بودن مالک ،در رهن بودن ملک
و ...را در اختیــار متقاضی خرید قرار دهد ،این نگرانی در میان بخش قابلتوجهی از
خریداران وجود دارد که چگونه قبل از انجام معامله و پرداخت بهای ملک ،اظهارات
مالک از بابت مالکیت بر ملک موردنظر و بالمانع بودن انجام معامله از ســوی وی
را صحتسنجی کنند.
گروهی از خریداران واحدهای مســکونی بهخصوص «خانهاولیها» یا افرادی که
قصد انجام معامالت امالک با بهای قابلتوجه دارند(همچون معامالت بزرگمقیاس)
بیش از ســایر خریداران ،با این نگرانی مواجه هستند؛ خانه اولیها که برای اولینبار
به بازار معامالت مسکن وارد شــدهاند وتاکنون تجربه معامله ملکی نداشتهاند ،جزو
افرادی هســتند که به واســطه وجود نگرانی و بیاعتمادی بــه مالکان ،نااطمینانی
بیشتری نسبت به سایر خریداران از بابت صحت ادعاهای مالک در مورد مالکیت بر
ملک معرفی شــده یا نبود مشــکل حقوقی در مسیر انجام معامله دارند؛ این گروه از
خریداران اگرچه در زمان تنظیم مبایعهنامه بخش عمده بهای ملک خریداریشده را
میپردازند اما تا زمان تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد صحت معامله
انجام شده وسند ارائه شده ،با شک و تردید و نگرانی مواجهند.
همیــن بیاعتمادی در برخــی موارد مانــع از انجام معامله بیــن خانهاولیها و
فروشندگان میشود  .از سوی دیگر ،گروه دیگری از متقاضیان خرید در بازار ملک
که قصد خرید امــاک گرانقیمت و بزرگ مقیاس را دارنــد (همچون واحدهای
مسکونی لوکس و بزرگمتراژ یا سایر امالک غیرمسکونی همچون امالک تجاری،
کارخانهها و )...نیز از بابت مشــکلدار نبودن ملک موردنظر با اســترس مواجهند؛
چراکه بخشــی از دعاوی ملکی موجود در دادگاهها و مجامع قضایی مربوط به آن
دســته از معامالتی است که خریدار پس از پرداخت بهای ملک و نوشتن مبایعهنامه
متوجه شــده است ملک خریداری شده و یا مالک آن با یک یا چند مشکل حقوقی
عمده مواجه اســت .طی ســالهای اخیر در برخی پروندههــا ،هویت مالک جعلی
بوده ویا ســند ارائه شده از ســوی وی متعلق به ملک مورد فروش  نبوده است؛ در
برخی دیگر به واســطه تعقیب قضایی مالک ،فروشنده اجازه انجام معامله را نداشته
و به اصطالح ممنوعالمعامله بوده اســت؛ این در حالی اســت که بخش دیگری از

ایــن پروندهها عمدتا مربوط به دعاوی اســت که در آنها درحالی که ســند ملک
فروخته شــده در رهن بانک بوده است ،مالک اقدام به فروش آن و دریافت پول
از خریدار کرده اســت  .نگرانی از بابت صحت اظهارات مالکان در مورد نبود مانع
در مســیر انجام معامله ،موجب شده اســت بخش عمدهای از خریداران ملکی با
این ســوال مواجه باشند که آیا ســازوکاری برای صحت سنجی فاکتورهای ثبتی
ملک موردنظرشان قبل از تنظیم مبایعهنامه و پرداخت هرگونه مبلغی به فروشنده
وجود دارد؟
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رونق ساختوساز در دو جبهه

رکورد چهار ساله رشد سرمایهگذاری ساختمانی به ثبت رسید؛
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پنجره ایرانیان؛ سرمایهگذاریهای ساختمانی در سال  ،۹۶به لحاظ نرخ رشد مثبت،
رکورد زد .ســال گذشته حجم کل سرمایهگذاری در بازار ساختوسازهای شهری ۱۵
درصد افزایش یافت که این میزان رشــد از ســال  ۹۲تاکنون بیســابقه بوده است.
جزئیات کارنامه ســرمایهگذاری فعاالن ساختمانی نشــان میدهد رونق در دو جبهه
«شروع پروژههای جدید» و «تکمیل ساختمانهای نیمهکاره» شکل گرفته که البته
میزان رشد در جبهه دوم بیشتر بوده است .سال گذشته قیمت تمام شده ساختوساز
از محل رشد دو شاخص افزایش یافت.
به گزارش دنیای اقتصاد ،حجم ســرمایهگذاریهای ساختمانی در کشور طی سال
 ۹۶تحت تاثیر رشــد فروش آپارتمان در بازار ملک ،رکورد افزایشی زد .گزارشها از
اطالعات آماری بانک مرکزی حاکی اســت ،سال گذشته کل سرمایهگذاری در بازار
ســاخت و ساز ۱۵ ،درصد نسبت به ســال  ۹۵افزایش پیدا کرد که این میزان رشد،
باالترین نرخ از ســال  ۹۲به بعد ،محسوب میشود .ثبت رکورد چهار ساله بیشترین

رشد ســرمایهگذاری ساختمانی در سال  ،۹۶ناشــی از چرخش بازار معامالت خرید
مسکن در سال  ۹۵از فاز رکودی به فاز پیش رونق و افزایش بیشتر حجم معامالت در
طول ســال گذشته بوده است بهطوری که عمده تغییرات مثبت در بازار ساخت و ساز
در سال  ۹۶را میتوان در نیمه دوم سال و بهخصوص در زمستان گذشته ،ردیابی کرد.
سال گذشته حجم معامالت خرید مسکن در تهران  ۱۲درصد افزایش پیدا کرد .در
شــهرهای بزرگ نیز اگر چه نبض معامالت ملک به میزان بازار مســکن تهران ،تند
نشد اما تا حدودی بهبود پیدا کرد و در عین حال از شدت رکود در شهرهای کوچک
کاســته شد .اکنون بازتاب رونق نسبی معامالت مســکن در بازار ساخت و سازهای
ســال ،۹۶به اســتناد آمارهای جدید از این بازار ،مشخص میکند :فعاالن ساختمانی
سال گذشــته ،بازار را برای سرمایهگذاریهای دوباره ،مناسب تشخیص دادند و وارد
شدند .بررسیهای «دنیایاقتصاد» از جزئیات سرمایهگذاریهای ساختمانی در سال
 ۹۶نشــان میدهد :رونق ساختمانی در دو جبهه «تعریف پروژههای جدید» یا همان
«شروع به ســاخت» و همچنین «تکمیل ساختمانهای نیمهکاره» شکل گرفته که
البته ،شــدت آن در جبهه دوم ـ جبهه ســاختمانی نزدیک به بازار مصرف ـ بیشتر از
جبهه اول بوده اســت .پارســال  ۷۳هزار و  ۷۴۰میلیارد تومان سرمایهگذاری در بازار
ســاخت و ساز صورت گرفت که  ۵۸درصد آن ،در ساخت و سازهای در حال احداث
صرف شــد ۲۵ ،درصد در ســاخت و سازهای جدید (شــروع به ساخت) و بقیه برای
تکمیل نیمهکارهها (آماده فروش) انجام شد.
میزان ســرمایهگذاری در ســاختمانهای جدید طی ســالهای گذشــته ،همواره
بیشــتر از حجم ســرمایهگذاری برای تکمیل نیمهکارهها بود اما در زمستان  ،۹۶دو
ســیگنال رشد قیمتها و رشــد فروش آپارتمانها به فعاالن ســاختمانی سبب شد
میزان سرمایهگذاری در حوزه تکمیل نیمهکارهها با هدف فروش سریع ،هم به لحاظ
حجم ریالی و هم به لحاظ نرخ رشــد ،از حوزه ســاخت و ســازهای جدید ،ســبقت
بگیرد  .در یک ســال  ،۹۶رقمی معــادل  ۱۳هزار و  ۱۲۰میلیارد تومان برای تکمیل
پروژههای ســاختمانی نیمهکاره در سراسر مناطق شــهری کشور و همچنین مبلغی
معادل  ۱۸هزار و  ۱۱۰میلیارد تومان نیز برای شروع پروژههای جدید در این مناطق،
از سوی فعاالن ساختمانی ،سرمایهگذاری شد .با این حال ،حجم سرمایه صرف شده
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برای تکمیل نیمهکارهها در ســال گذشــته ۵۴ ،درصد نسبت به سال  ۹۵افزایش
پیدا کرد که باالترین نرخ رشــد ســرمایهگذاری در مقایسه با دو حوزه دیگر یعنی
«شروع به ســاخت» و «ســاختمانهای در حال احداث» بوده است .در سال ۹۶
سرمایهگذاری در ســاخت و سازهای جدید تنها  ۸ /۵درصد افزایش پیدا کرد و در
حوزه ســاختمانهای در حال احداث –پروژههایی که در سال  ،۹۶هنوز به مرحله
تکمیل و عرضه به بازار مصرف نرسیدند -نیز نرخ رشد سرمایهگذاری ،رقم  ۹درصد
را ثبت کرد .در آخرین فصل از سال ،۹۶تمرکز سرمایهگذاران ساختمانی بر تکمیل
نیمهکارهها تشدید شد بهطوری که در زمستان پارسال ،نرخ رشد سرمایهگذاری در
این حوزه به  ۶۲درصد رسید که از میزان رشد  ۴۲درصدی سرمایهگذاری در ساخت
و سازهای جدید ،بیشــتر بوده است .سرمایهگذاری در حوزه تکمیل ساختمانهای
نیمهکاره ،طی سالهای رکودی  ۹۴و  ،۹۵روند کاهشی داشت بهطوری که در این
دو سال ،سرمایهگذاری در این حوزه به ترتیب  ۱۳درصد و  ۳۵درصد کاهش یافت.
با این حال ،آنچه برای سال  ۹۶در این حوزه به ثبت رسید (نرخ رشد  ۵۴درصدی)،
از سال  ۹۲تا کنون ،به لحاظ بیشترین رشد ،بیسابقه بوده است.
بر اســاس این گزارش ،اگر چه در ســال گذشــته ،عرضه واحدهای نوساز تازه
تکمیل شده به بازار ملک ناشی از رشد دست کم  ۵۰درصدی حجم سرمایهگذاری
در این حوزه ،افزایش پیدا کرد اما این رخداد به دو دلیل نتوانســت در بازار مسکن
تعادل مناســب بین موجودی واحدها و حجم تقاضای خرید ،بهوجود بیاورد .دلیل
اول به ســطح از دست رفته عرضه مســکن در سالهای  ۹۳تا  ۹۵برمیگردد که
میزان رشد در ســال  ،۹۶در بهترین حالت توانسته باعث جبران آن شود .تا پیش
از ســال  ۹۳و در زمان رونق ساختمانی سالهای  ۹۰تا  ،۹۲ساالنه بیش از ۶۰۰
هزار واحد مســکونی تازهساز (تکمیل شــده) روانه بازار میشد اما طی سالهای
اخیر ،این میزان به کمتر از  ۴۰۰هزار واحد تنزل کرد .بنابراین از آنجا که در سال
 ۹۶و همچنین ماههای اخیر ،تقاضای خرید نســبت به سالهای قبل افزایش پیدا
کرده ،عمال موجودی فعلی بازار نوســازها بهخصوص در گروه واحدهای پرتقاضا،
به مراتب کمتر از حجم تقاضا اســت .دلیل دوم نیز واکنش دســتهای از سازندهها
در ماههای اخیر به تورم مســکن برمیگردد .برخی سازندهها از فروش واحدهای

تازهساز خودداری میکنند تا از افزایش قیمتها در طول زمان ،منتفع شوند .حوزه
تکمیل ساختمانها ،در مقایســه با حوزه ساخت و سازهای جدید ،به بازار عرضه
مسکن نزدیک است به این معنا که هر نوع افت و خیز در حجم سرمایهگذاری در
حوزه تکمیل ساختمانها ،در زمان کم ،در بازار معامالت ملک به شکل کاهش یا
افزایش عرضه تاثیر میگذارد البته در زمان نوسانات مثبت قیمتی ،رفتار سازندهها
–نفروختن -میتواند جلوی تزریق نوســازها به بازار را بگیرد .با این حال از آنجا
که پروسه شروع ساخت تا تکمیل ساختمان حداقل یکسال زمان میبرد ،تغییرات
ســرمایهگذاری در این حوزه ،با تاخیر ،در بازار معامالت مســکن (میزان عرضه)
منعکس میشود.
افزایش قیمت تمام شده ساختمان
اطالعات بانک مرکزی درباره جزئیات ریالی ســاخت و سازهای سال  ۹۶نشان
میدهد :ســال گذشته قیمت تمام شده ســاختمان با کاربریهای مختلف در کل
کشــور ،از محل بهای مصالح ســاختمانی و همچنین بهای خدمات ســاختمانی
افزایش پیدا کرد .شــاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی در سال  ،۹۶رقمی
معادل  ۱۷درصد نسبت به سال  ۹۵افزایش یافت .این شاخص در زمستان پارسال،
رشــد نقطهای ۱۹درصد را تجربه کرد که بیانکننده میزان افزایش هزینه تامین
مصالح ســاختمانی برای سازندهها در سال گذشته است .در سال گذشته ،شاخص
بهــای خدمات ســاختمانی نیز  ۸درصد افزایش پیدا کــرد .در تهران بیش از ۶۰
درصد از قیمت تمام شــده ساخت مسکن را بهای خرید زمین تشکیل میدهد که
سال گذشته این جزء اصلی بازار ساخت و ساز ،مطابق آمارهای مرکز آمار ،بهطور
متوســط بیش از  ۲۵درصد افزایش قیمت پیدا کرد .شاخصهای مربوط به بهای
مصالح ساختمانی و خدمات ســاختمانی در کل کشور نیز بیانگر افزایش در سال
گذشته است .به این ترتیب ،بخشی از تورم مسکن در بازار نوسازها ،به رشد قیمت
تمام شــده برمیگردد .تازهسازهایی که در سال گذشته و بهخصوص در فصل آخر
ســال  ،۹۶عملیات تکمیل آنها به اتمام رســید ،در ماههای اخیر احتماال وارد بازار
معامالت ملک شــدند .هنوز آمار مربوط به تیراژ عرضه مســکن ناشــی از تعداد
واحدهای مسکونی تکمیل شده در یکسال  ،۹۶منتشر نشده است.
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پنجره ایرانیان؛ شــورای شهر تهران برای مهار فســاد و تخلفات ناشی از «بروز ساختمان را قرار دهند اما این مســوولیت در تعارض با جایگاه آنها بهعنوان کارمند
تعارض منافع» در مدیریت شــهری ،مدیران ارشد و کارمندان شهرداری را از انجام شهرداری تهران نیز قرار دارد ،از این رو کارمندان شهرداری در این حوزه از استفاده
 ۵اقدام یا فعالیت منع میکند .براســاس طرح «مدیریــت تعارض منافع» که یک از پروانه اشتغال خود در سازمان نظام مهندسی منع شدهاند .در این حوزه اواخر سال
فوریت آن روز گذشته به تصویب رسید« ،معامله شرکتهای زیرمجموعه شهرداری گذشته وزیر راه و شهرسازی اولین گام را برای پایان دادن به تعارض منافع در دولت
با شــهرداری ،فعالیت همزمان در نظام مهندســی ،انعقاد قرارداد استخدام بستگان  ،برای کارمندان وزارت راه و شهرسازی برداشت.
در عین حال در بخش ســوم این طرح ،انعقاد هرگونه رابطه اســتخدامی بستگان
دریافت هدیه و همچنین ســفرهای خارجی بدون اطالع» برای خانواده شهرداری
تهران ممنوع میشــود .کریدور ضد فساد شهری ،یک نقطه کور دارد و آن ،شراکت مدیران ارشــد شــهرداری تهران و واحدهای تابعه در زمان تصدی مســوولیت در
شهرداری تهران و واحدهای تابعه ممنوع شده است .البته قراردادهای استخدامی که
شهرداری با سرمایهگذاران ساختمانی است.
به گزارش دنیــای اقتصاد ،طرح پارلمان محلی پایتخت بــرای جلوگیری از بروز برمبنای آزمونهای فراگیر و رسمی استخدامی منعقد میشود از شمول این بند طرح
تعارض منافع در مجموعه شــهرداری تهران یک نقطه کور اصلی در برخورد با یکی مستثنی شدهاند .بخش چهارم این طرح نیز مدیران ارشد و کارکنان شهرداری تهران
از سرچشــمههای فساد در مدیریت شهری دارد .هدف اصلی طرحی که روز گذشته و واحدهای تابعه را از پذیرش هدیه از ارباب رجوع و هرشــخصی که فرآیند اقدام یا
در شورای شــهر تهران تحت عنوان «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» تصمیم اداری در مورد وی در جریان اســت یا از بستگان یا شرکای آنها ،منع کرده
بررســی و یک فوریت آن به تصویب رســید مرزبندی بین منافع شهر ،شهروندان و اســت .همچنین در بند آخر این طرح ،شهرداری تهران مکلف شده است مشخصات
اشــخاص(حقیقی و حقوقی مجموعه شهرداری) است .برمبنای این طرح ،قرار است هفتگانه شــامل مقصد یا مقاصد سفر ،طول مدت سفر ،همراهان سفر ،علت سفر،
جلوی اقدامات و فعالیتهایی که در مدیریت شهری باعث میشود منافع شهروندان ،محل تامین هزینه سفر ،دستاوردها و گزارش سفر را حداکثر تاسه هفته پس از اتمام
مدیران شــهری و کارمندان شهرداری در اولویت نســبت به منافع عمومی شهر و ســفر منتشر کند و در دســترس عموم قرار دهد .براساس این طرح عدم رعایت هر
شهروندان قرار گیرد ،گرفته شود .بررسیها نشان میدهد زمینه بسیاری از تخلفات و یک از موارد ،در حکم تخلف اداری محســوب میشود و متخلف به سازمان بازرسی
فسادها در شهرداری تهران وجود تعارض منافع است؛ به این معنی که اگر فردی در شــهرداری تهران معرفی میشــود .بنا بر این گزارش ،تصویب و اجرای این طرح
مسوولیتی همچون شهرداری تهران همزمان مسوولیت دیگری بر عهده داشته باشد اگرچه یک گام مثبت برای پیشــگیری و پایان دادن به تعارض منافع در شهرداری
که منافع آن با منافع شهری(مسوولیت اصلی) در تعارض باشد؛ این دوگانگی زمینه تهران است اما یک نقطه کور در این طرح همچنان وجود دارد که به نظر میرسد با
را برای ســوء استفاده از مسوولیتی که در شهرداری دارد فراهم میکند و باعث بروز
فساد ،تخلف و انحرافات شــهری میشود .به عبارت دیگر افرادی که دچار تعارض
منافع هســتند(دو نوع مســوولیت با منافع غیر همجهت را بر عهده دارند) تضمینی
برای انجــام بیطرفانه وظایف حرفهای و اختیارات قانونــی در آن مجموعهای که
مسوولیت بر عهده آنها قرار داده شده ،وجود ندارد .از این رو شورای شهر تهران برای
پیشگیری از بروز تعارض منافع ،یک فوریت طرحی را دیروز به تصویب رساند که بر
اساس آن مجموعه شهرداری تهران شامل مدیران ارشد ،کارمندان و واحدهای تابعه
شهرداری از انجام  ۵اقدام که تعارض منافع را رقم میزند منع میشوند .این اقدامات
شامل معامله با شهرداری در قالب شخص یا شرکت ،استفاده از پروانه سازمان نظام
مهندسی ساختمان ،انعقاد قرارداد استخدامی برای بستگان ،دریافت هدیه و مسافرت
خارجی بدون ارائه اطالعات هفتگانه درباره جزئیات سفر میشود.
در متن این طرح آمده اســت شرکتهایی که بســتگان ارشد شهرداری تهران و
واحدهای تابعه به میزان بیش از یکچهارم ســرمایه شــرکت آنها در آنها سهامدار
هســتند یا مسوولیت مدیرعاملی ،عضویت در هیات مدیره یا هیات نظارت ،بازرسی،
حسابرســی ،مشاوره و نمایندگی شــرکت را بر عهده دارند ،نمیتوانند طرف معامله
شــهرداری تهران و واحدهای تابعه در حوزه مســوولیت آن مدیر ارشد قرار گیرند.
در عین حال در قالب این طرح تاکید شــده اســت که کارکنان شهرداری تهران و
واحدهــای تابعه ،چــه بهصورت حقیقی و چه بهصورت حقوقــی ،تازمانی که رابطه
استخدامی آنها با شهرداری تهران و واحدهای تابعه پابرجاست ،حق استفاده از هیچ
یک از صالحیتهای مندرج در پروانه ســازمان نظام مهندسی ساختمان خود را در
شهر تهران ندارند .این ممنوعیت در طرح شورای شهر تهران به این دلیل نمونه بارز
تعارض منافع شناخته شده است که اگر کارمندان شهرداری تهران و واحدهای تابعه
بخواهند از این پروانه استفاده کنند باید در اولویت مسوولیت خود حفظ منافع مالک
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وجود آن همچنان مسیر بروز تعارض منافع در مجموعه شهرداری تهران بازمیماند،
چراکه در قالب این طرح برای یکی از سرچشــمههای اصلی فساد و تخلف شهری
تدبیر و چارهاندیشی نشده است.
این سرچشمه به آن دســته از پروژههای ساختمانی مسکونی ،اداری و تجاری در
تهران برمیگردد که شــهرداری تهران یکی از شرکای عوامل ساخت و سرمایهگذار
پروژه محســوب میشــود .مطابق آنچه صاحبنظران و کارشناسان ارشد شهری و
همچنین برخی اعضای شــورای شــهر تهران نیز به آن تاکیــد دارند ،این موضوع
یکی از مصداقهای بارز تعارض منافع به حســاب میآید .به این معنا که پروژههای
ساختمانی که ســرمایهگذاران ،شهرداری را شــریک میکنند به یک حیاط خلوت
برای آنها تبدیل میشــود که از این طریق از خطوط قرمز ضوابط فرادست شهری
در بحث مقررات ســاختمانی عبور میکنند و با شــراکت با مدیریت شهری در برابر
مسوول کنترل و بازرســی ساختمانها در شهر تهران ایمن میشوند .به این ترتیب
پاســخگویی به شهرداری تهران به حداقل میرسد و در مقابل قدرت و جسارت آنها
برای انواع تخلفات و کجرویهای ساختمانی که به منافع عمومی آسیب وارد میکند
بیشتر میشود.
کارشناســان شهری این دســته از پروژههای ســاختمانی را بهعنوان پروژههای
«خودمختار» نامگذاری میکنند چراکه به پشتوانه شهرداری ،شریک پروژه از قوانین
فرادســت ســاختمانی عدول میکند  .مطابق با قواعد شــهرداری تهران ،مشارکت
شــهرداری در پروژههای ساختمانی به دو طریق امکانپذیر است .در روش نخست،
ملک از طرف شهرداری تهران است .آورده شهرداری در این قراردادها شامل زمین
و عوارض اســت که زمین براســاس نظریه هیات کارشناســان رسمی دادگستری
وعوارض براســاس ضوابط شهرســازی منطقه تعیین و هزینه ساخت نیز براساس
مشــخصات فنی و برابر نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و پس از
طی تشریفات فراخوان عمومی نسبت به انتخاب سرمایهگذار اقدام میشود .در شیوه
دوم ملک از سوی بخش خصوصی آورده میشود .در این قراردادها آورده شهرداری،
عوارض(پروانه ساختمانی است که براساس آن ضوابط شهرسازی و مصوبات شورای
شــهر تعیین میشود .آورده شریک نیز زمین و هزینههای ساخت است که براساس

نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میشود و بر همین مبنا قدرالسهم
طرفین تعیین و قرار داد مشارکت براساس ضوابط قانونی منعقد میشود.
با این حال نکته جالب آنکه مطابق با بررسیهای کمیسیون شهرسازی و معماری
شــورای شهر تهران ،طی سالهای گذشــته باالترین میزان ثبت تخلفات و عدول
از ضوابط فرادســت ســاختمانی به پروژههایی مربوط بوده اســت که شهرداری در
آنها با بخش خصوصی یا دولتی شــریک بوده و در منافع پروژه ســهیم بوده است.
محمدســاالری ،رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید
بر آنکه این طرح یکی از گامهای مهم شــورای پنجم در راســتای مبارزه با فساد،
رانت و جلوگیری از خسارات ناشی از تعارض منافع است ،اظهار کرد :برای مدیریت
تعارض منافع پنج اقدام مهم در قالب این طرح دیده شده است .یکی از بندهای مهم
این طرح منع اســتفاده همزمان کارمندان شهرداری از پروانه اشتغال سازمان نظام
مهندســی است .مطابق با این بند معاونت شهرســازی و معماری شهرداری تهران
مکلف شده اســت ظرف دو ماه لیســت تمامی کارمندانی که دارای پروانه اشتغال
نظام مهندسی هستند را بهصورت عمومی منتشر کند .او با بیان اینکه طی سالهای
گذشته غالب پروژههایی که شهرداری با بخش خصوصی شریک بوده است بیشترین
میزان فساد و تخلف را ثبت کردهاند ،تصریح کرد :ورود طرح مدیریت تعارض منافع
شورای شهر به این حوزه نیازمند تغییر قوانین و ضوابط فرادست است؛ چراکه مطابق
با بررســیهای انجام شده قانونی مستند مبنی بر عدم مشارکت شهرداری با بخش
خصوصی وجود ندارد.
رئیس کمیســیون شهرســازی شورای شــهر ادامه داد :مشــارکت شهرداری در
پروژههای ســاختمانی با کاربری مســکونی ،اداری و تجاری یکی از مصادیق بروز
تعارض منافع اســت که نیازمند پیگیری در مراجع فرادســتی است .در عین حال به
نظر میرسد یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع که باید در این حوزه پیگیری شود
رانتهایی است که طبیعتا پس از هر انتخاباتی امکان بروز آن وجود دارد و باید از آن
نیز چه در ســطح کشوری و در چه سطح شهری جلوگیری شود .بهاره آروین رئیس
کمیته شــفافیت شورای شــهر تهران نیز بهعنوان طراح اصلی این طرح در شورای
شهر تهران با این توضیح که طرح مدیریت تعارض منافع که روز گذشته به تصویب
رســید در سطح فردی تدوین شده است ،گفت :سازمانها و مجموعههایی همچون
شــهرداری تهران با دو سطح تعارض منافع مواجه است .اول تعارض منافع در سطح
فرد و دوم تعارض منافع در ســطح ســازمان .طرحی که روز گذشته یک فوریت آن
به تصویب رســید در سطح نخست طراحی شده است .او ادامه داد :مدیریت تعارض
منافع در سطح سازمانی نیاز به تغییر اساسنامه شرکت از سطوح باالتر دارد و راهکار
آن ایجاد ممنوعیتهای فردی نیســت بلکه نیاز به تغییــر قانون دارد .عضو هیات
رئیسه شورای شــهرتهران تاکید کرد :مشارکت شــهرداری با بخش خصوصی در
پروژههای ساختمانی نمونهای از تعارض منافع در سطح سازمان است که در صورت
بررســیهای بیشــتر و امکان پیگیری از شورای عالی اســتانها و مجلس شورای
اسالمی را دارد.
علی دشــتی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکز نیز
معتقد اســت تعارض منافع یا تالقی منافع زمانی به وجود میآید که منفعت دو فرد
در مجموعهای به نحوی جمع شــود که منجر به از بین رفتن قوانین و بروز فســاد
شــود .او با بیان اینکه نمونههای متعددی از بروز تعارض منافع در زمان شــراکت
شــهرداری با بخش خصوصی در پروژههای ساختمانی وجود دارد ،اظهار کرد :اقدام
مقابلهای با این ســطح از تعارض منافع نیازمند ایجاد محیط حقوقی و اقدام از سوی
مجلس شورای اسالمی است .دشتی با مثبت ارزیابی کردن اقدام شورای شهر تاکید
کرد :این نمونه از تعارض منافع در طرح شــورای شــهر به این دلیل مغفول مانده
اســت که زیرســاختهای قانونی برای مقابله با آن وجود ندارد .این در حالی است
که ورود شــهرداری در پروژههای ساختمانی به بروز اشکاالتی در تصویب پروژهها،
ارائه پروژهها و ارزیابی میزان آوردههای طرفین در پروژه منجر میشود .به گفته وی
پیگیری و مطالبه بررسی و تغییر این قوانین میتواند از شورای شهر تهران و شورای
عالی استانها آغاز و در مجلس بررسی شود.
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توسازهای تهران با تسهیالت بانکی
قطع ارتباط ساخ 

الگوی احیای وام ساخت
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پنجره ایرانیان؛ ارتباط ساختوســازهای مســکونی تهران با تسهیالت بانکی ،تقریبا قطع
است و سازندههای پایتخت به  ۵دلیل ترجیح میدهند از مسیری غیر از دریافت وام ،پروژهها
را تامین مالی کنند .ســهم پروژههای ساختمانی استان تهران از وامهای پرداختی در ماههای
اخیر ،کمتر از  ۲درصد بوده؛ درحالیکه حجم استفاده از وام ساخت در برخی استانها چندین
برابر تهران اســت .تعلق نگرفتن وام به پروســه خرید زمین ،مهمترین علت عدم اســتقبال
ســازندههای تهرانی از وام است .الگوی تامین مالی مسکن در سه کشور میتواند وام ساخت
را احیا کند.
به گزارش دنیای اقتصاد ،رتبه کمترین اســتفاده از وام ســاخت مسکن در بین استانهای
مختلف به لحاظ «نســبت دریافت وام به تیراژ آپارتمانسازی» ،به تهران تعلق دارد در حالی
که بیشــترین حجم ساختوسازهای مسکونی در کل کشــور ،در پایتخت و مناطق شهری
اطراف آن متمرکز است.
کمتر از دو درصد تعداد وامهایی که طی دو ماه اول امســال برای ساخت مسکن پرداخت
شده ،ازسوی بساز و بفروشها و سازندههای تهرانی دریافت شده و در مقابل ،میزان استقبال
ســازندهها در برخی استانها از این تسهیالت ،دستکم  ۱ /۵برابر تهران بوده است .به این
ترتیب ،اطالعات تامین مالی مســکن ،از قطع ارتباط ساختوســازهای تهران با وام بانکی
حکایت دارد .بررســیهای بیشــتر درباره عدم اســتقبال ســازندهها در تهران از وام ساخت
نشــان میدهد فعاالن ســاختمانی در پایتخت تحتتاثیر  ۵علت کــه مهمترین آن« ،تعلق
نگرفتن تسهیالت به خرید زمین» است ،انگیزهای برای دریافت وام ندارند و ترجیح میدهند
پروژههای ســاختمانی را از مسیری غیر از اخذ تســهیالت بانکی ،تامین مالی کنند .بیش از
۶۰درصد قیمت تمام شده ساخت مسکن را بهای زمین تشکیل میدهد که سازنده در ابتدای
پروژه بدون اجازه اســتفاده از تسهیالت برای پوشــش هزینه تامین این جزء اصلی ،باید آن
را خریداری کند.
در این میان ،تجربه ســه کشور آمریکا ،فرانسه و چین در حوزه تامین مالی ساخت مسکن ،
بهعنوان «درس تحریک عرضه مســکن» میتواند در ایــران ـ بهخصوص برای تهران که
کمبود عرضه مناسب ،یکی از عوامل تورم ملکی بهحساب میآید ـ مبنای بازنگری در ضوابط
پرداخت تسهیالت بانکی قرار بگیرد .در این سه کشور ،بخشی از وام ساخت برای خرید زمین،
به ســازنده تعلق میگیرد بهطوری که متقاضی دریافت وام ســاخت ،نیازی به احراز مالکیت
روی زمین پروژه ندارد ،بلکه صرفا الزم اســت جواز ســاخت دریافت کرده باشد .تسهیالت
خرید زمین در صورتی که برای ســاخت انبوه واحدهای مسکونی ارزان قیمت باشد –تجربه
فرانسه -با طول بازگشت بیش از  ۱۰سال ،برای سرمایهگذار تقسیط میشود .همچنین سقف
تســهیالت۸۰ ،درصد هزینه ساخت را پوشش میدهد ضمن آنکه با هدف جلوگیری از توقف
یا کندسازی در پروژه ســاختمانی ،نرخ سود تسهیالت بهصورت شناور و متناسب با تغییرات
نرخ بهره تعیین میشود .در چین ،حلقههای اتصال موسسه وام دهنده به سازندههای مسکن
وجود دارد که در سه مرحله ،شرایط دریافت وام را برای سازندهها تسهیل میکند.
در تهران ،پرداخت وام ســاخت مسکن میتواند با الگوی این سه کشور به اضافه یک بند
خاص ،در اختیار ســازندهها قرار بگیرد .بند خاص به تعیین اولویت برای «ساختوســازهای
کمتر از  ۸۰متر مربع» مربوط اســت که در صورت اعمال مجموعه این شــرایط ،وام ساخت
در پایتخت احیا میشــود و در نقش موتور عرضه مســکن باعث جبران کمبود عرضه خواهد

شــد .نمای آماری تســهیالت بانکی پرداخت شده به حوزه ساختوســازهای مسکونی ،از
اســتقبال ناچیز سازندگان پایتخت از وام ساخت مســکن در دو ماه اول سال جاری حکایت
دارد؛ بررســیهای بیشتر در خصوص تعداد وامهای پرداخت شده به سازندگان آپارتمانهای
مســکونی پایتخت نشــان میدهد تنها  برای کمتر از  ۱۰۰واحد مســکونی طی دو ماه اول
امســال برای شــروع عملیات ساختمانی در شــهر تهران وام ســاخت دریافت شده است.
اردیبهشــت و فروردین امسال بیش از ۵هزار فقره وام ساخت مسکن به سازندگان کل کشور
پرداخت شــد که بیشترین میزان استقبال از این تســهیالت از سوی سازندگان سایر شهرها
به اســتثنای ســازندگان پایتخت ،صورت گرفته اســت؛در بازه زمانی گفته شده-فروردین و
اردیبهشــت امســال-در حالی تنها کمتر از  ۱۰۰فقره تسهیالت ساخت مسکن به سازندگان
پایتخت پرداخت شــده که در ماههای اخیر در شــهر تهران،دستکم در هر ماه  ۴تا  ۵هزار
واحد مسکونی جدید مجوز ساخت دریافت کردهاند.
ناچیز بودن ســهم استفاده از تسهیالت بانکی در ساختوسازهای مسکونی
تهران ،عمدتا به دلیل عدم اســتقبال سازندهها از این تسهیالت
در مقایســه با تیراژ ســاختمانهایی است که طی دو

گزارش

بنیه مالی قوی برخوردار باشند؛ به همین دلیل این گروه از سازندگان که قادر به تامین هزینه
خرید زمین بدون نیاز به کمک مالی و تســهیالت هستند به طور قطع از توانایی مالی کافی
برای تامین هزینه ســاخت (جزء کوچک قیمت تمام شده ساخت مسکن در برابر جزء بزرگ
قیمت خرید زمین) هم برخوردارند؛ بنابراین اساسا نیازی به دریافت وام احساس نمیکنند.
از ســوی دیگر،گروه دوم ســازندگان که بخش عمدهای از ساختوسازهای شهر تهران را
انجام میدهند عمدتا به دلیل باال بودن هزینهای خرید زمین اقدام به «مشــارکت با مالکان
امالک کلنگی» برای ساخت واحدهای مسکونی میکنند؛ این گروه از سازندگان نیز اگرچه به
واسطه مشارکت با مالکان به صورت مستقیم مبلغی بابت خرید زمین پرداخت نمیکنند اما از
آنجا که ناچار به پرداخت مبلغ قابل توجهی به مالکان بابت تامین هزینه رهن مسکن تا پایان
عملیات ساختمانی هســتند،بخش قابل توجهی از بنیه مالی خود را صرف پرداخت این مبالغ
میکنند که در اصطالح قراردادهای مشــارکت به آن مبلغ بالعوض گفته میشود؛ همچنین،
اگرچه بخش قابلتوجهی از این گروه از ســازندگان ممکن اســت برای تامین هزینه ساخت
تمایل به دریافت تسهیالت بانکی داشته باشند اما برای دریافت وام ساخت با یک مانع بانکی
و حقوقی مواجهند که عمال مسیر دسترسی آنها به وام ساخت مسکن را مسدود کرده است.
نظام بانکی برای پرداخت وام ساخت،باید مالکیت متقاضی (سازنده) نسبت به زمین را احراز
کند؛ بنابراین از آنجا که مالکیت زمین در اختیار سازندگان قرار ندارد  و ساختوساز بهصورت
مشارکتی انجام میشود عمال امکان پرداخت تسهیالت ساخت وجود ندارد؛ بنابراین سازندگان
برای ارائه درخواســت به منظور دریافت وام ســاخت الزم است در وهله اول مالکیت خود بر
زمین محل ساخت را اثبات کنند؛ این در حالی است که از سوی دیگر مالکان امالک کلنگی
نیز به هیچ وجه حاضر به انتقال مالکیت زمین به نام ســازنده و اقدام وی برای بهرهمندی از
وام ســاخت مسکن نمیشوند؛ چرا که عالوه بر عدم تمایل مالکان برای انتقال مالکیت زمین
به نام سازنده ،در صورت دریافت وام تا زمان بازپرداخت تسهیالت ،سند ملک در رهن بانک
باقی میماند .بنا بر اذعان ســازندگان فعال در شــهر تهران مالکان در مقطع زمانی فعلی با
دریافت وام از ســوی سازندگان موافقت نمیکنند و حتی این موضوع بهعنوان یکی از شروط
مشــارکت ،در عمده قراردادهای مابین مالکان امالک کلنگی و ســازندگان مورد تاکید قرار
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ماه گذشــته عملیات ســاخت آنها در تهران آغاز شده است؛ طی دو ماه اول سال  ۹۷به رغم
برقراری مجدد مسیر پرداخت وام بدون سپرده ساخت مسکن و فراهم بودن امکان دسترسی
ســازندهها به سایر تســهیالت(وام ســاخت با خرید اوراق و )...تنها کمتر از ۲درصد وامهای
پرداخت شــده به سازندگان ،مختص ساختوسازهای تهران بوده است؛این در حالی است که
حداقل ۲۰درصد از ساختوســازهای کشور در شهر تهران انجام میشود.هماکنون سازندگان
شهر تهران به واسطه وجود امکان دریافت تسهیالت بدون سپرده ساخت مسکن و همچنین
دریافت وام با اســتفاده از اوراق،به مبلغی در حدود  ۱۰۰میلیون تومان برای ساخت هر واحد
مســکونی دسترســی دارند .بنابراین مبلغ تســهیالت با توجه به هزینههای ساخت هر واحد
مسکونی رقم کوچکی نیست که بتوان آن را علت اصلی و تنها دلیل عدم استقبال سازندههای
تهرانی عنوان کرد.
بررسیهای انجام شــده از وجود دستکم  ۵دلیل عمده و موثر در عدم استقبال سازندهها
از وام ســاخت مســکن در تهران حکایت دارد که در این میان دو دلیل بیش از سایر دالیل
مطرح و قابل بررســی اســت«.باال بودن هزینه تامین زمین در تهران و عدم امکان استفاده
از تســهیالت ساختوســاز برای تامین هزینه خرید زمین» مهمترین دلیل عدم اســتقبال
ســازندگان شهر تهران از تسهیالت بانکی اســت؛ هماکنون وام ساخت تنها برای کمک به
تامین هزینههای ساختوســاز به ســازندگان پرداخت میشود و خرید زمین و دریافت مجوز
ساخت مشمول تسهیالت بانکی نمیشود؛ این در حالی است که در شرایط فعلی هزینه تامین
زمین در شــهر تهران به طور متوسط  بیش از ۶۰درصد هزینه کل ساختوسازهای مسکونی
را به خود اختصاص میدهد .همچنین دســت کم حدود  ۱۰تا ۱۵درصد از هزینههای ساخت
مسکن مربوط به مبالغی است که سازندگان باید بابت عوارض ساختمانی و اخذ پروانه ساخت
پرداخت کنند.
بررســی رفتار سازندگان شهر تهران نشــان میدهد هماکنون سازندگان به دو روش اقدام
بــه تامین زمین برای ساختوســاز میکننــد که در هر کدام از ایــن روشها عدم تعلق
تسهیالت بانکی برای تامین هزینه زمین و پرداخت عوارض ساختمانی باعث بیاثر
شدن نقش وام ساخت در تامین مالی پروژههای ساختمانی شهر تهران شده
اســت .اولین روش «پرداخت پول نقد برای خرید زمین» و سپس آغاز
عملیات ساختوساز است؛ به دلیل هزینه باالی تامین زمین و عدم
تعلق تسهیالت بانکی ساخت برای خرید زمین،تنها آن دسته از
سازندگانی اقدام به ورود به حوزه ساخت  وساز میکنند که از

205

گزارش

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم مرداد    97شمـاره 130

206

میگیرد .چالش مالکیت زمین برای دریافت وام ســاخت دومین علت اصلی قطع ارتباط این
وام با ساخت  وسازهای تهران است.
به این ترتیب در حالیکه در عمده شــهرهای کشــور ساختوســاز عموما بر روی زمین
تحتمالکیت سازندگان انجام میشود در شهر تهران ساختوسازها عمدتا مشارکتی و بر روی
زمین مالکان امالک کلنگی صورت میگیرد؛ از این رو در حالیکه ســازندگان سایر شهرها با
مانع بانکی و حقوقی از بابت مالکیت زمین برای دریافت وام مواجه نیســتند این موضوع در
شهر تهران برای سازندگان متفاوت است؛از طرف دیگر،سهم هزینه خرید زمین از هزینه تمام
شده ساخت،در سایر شــهرها نسبت به هزینه تامین زمین برای سازندگان شهر تهران بسیار
کمتر است؛به این معنا که اگر چه در ساختوسازهای شهر تهران هزینه تامین زمین دستکم
نیمی از نقدینگی ســازندگان برای اجرای پروژههای ساختمانی را میبلعد اما در سایر شهرها
ســهم کمتری از هزینه ســاخت را به خود اختصاص میدهد؛ بنابراین دریافت وام ساخت به
واســطه ارزانتر بودن بهای زمین و عدم نیاز به نقدینگی قابل توجه برای خرید آن ،در سایر
شــهرها ،به مراتب به صرفهتر و موثر از دریافت وام ســاخت در شــهر تهران است .به دلیل
ارزانتر بودن زمین در سایر شهرها نسبت به شهر تهران عمده سازندهها قادر به خرید زمین
و ساختوساز بر روی ملک شخصی هستند از این رو این گروه از سازندگان با موانع حقوقی و
بانکی برای دریافت وام ساخت نیز مواجه نیستند و به راحتی به این تسهیالت دسترسی دارند.
کارشناســان مسکن معتقدند همان گونه که در ســایر کشورها بخشی از تسهیالت بانکی
حوزه ساختوســاز برای خرید زمین اختصاص مییابد سیســتم بانکــی نیز میتواند با وضع
مقررات  و الزامات ویژه برای ســازندگان،برای خرید زمین نیز به سازندهها تسهیالت بدهد و
به واســطه وضع برخی محدودیتها عالوه بر کمک به تامین مالی برای خرید زمین ،از بروز
ســفتهبازی در بازار زمین نیز جلوگیری کند .فعاالن ســاختمانی شهر تهران میگویند اگرچه
سقف تســهیالت ساخت در شهر تهران باالتر از سایر شهرهاست اما هزینههای ساختوساز
در پایتخت به مراتب بیش از ســایر شــهرها است؛ طوریکه سقف تســهیالت در پایتخت
در مقایسه با تســهیالت پرداختی به سازندگان سایر شــهرها پوشش کمتری از هزینههای
ساخت را دربرمیگیرد؛ بنابراین در حالیکه تسهیالت ساخت در سایر شهرهادرصد بیشتری از
هزینههای ساختمانی را تامین میکند این پوشش در شهر تهران کمتر است.
تحقیقات انجام شــده همچنین نشان میدهد ،چهارمین علت قطع ارتباط بازار ساختوساز
با وام ســاخت مسکن به «مسیر بوروکراتیک دریافت وام ســاخت» برمیگردد؛ بنا بر اعالم
سازندگان فعال در شهر تهران دریافت وام ساخت نیازمند طی پروسه اداری پیچیدهای است؛
طوریکه تا زمانیکه ســازندهای ناچار به دریافت وام نشود به هیچ وجه تمایلی برای دریافت
وام ساخت وجود ندارد .با توجه به عدم تعلق تسهیالت ساخت برای تامین هزینه خرید زمین
و پرداخت عوارض ساختمانی و همچنین سهم ناچیز تسهیالت از کل هزینه تمام شده ساخت
مسکن ،سازندههای فعال در شهر تهران از درگیر شدن در پروسه دریافت وام ساخت به دلیل
بوروکراســیهای موجود در مسیر دسترسی به این تســهیالت ،امتناع میکنند و تا زمانیکه
راهحل دیگری غیر از دریافت وام نداشته باشند به این شیوه تامین مالی فکر نمیکنند.
بررسیها همچنین نشان میدهد در برخی موارد سازندگان به دلیل ایجاد نظم زمانی برای
اتمام پروژه در صورت دریافت تســهیالت ســاخت ،تمایلی به دریافت وام ندارند؛ در صورت
دریافت وام ساخت ،ســازندگان متعهد میشوند ظرف مدت دو سال پروژه را تکمیل کرده و
نســبت به بازپرداخت تسهیالت به صورت تسویه نقدی با بانک یا فروش اقساطی واحدها به
خریــداران اقدام کنند؛ در غیر اینصورت متحمل پرداخت جریمه خواهند شــد؛ این در حالی
اســت که در برخی موارد و در صورت عدم نیاز مبرم ســازندهها به دریافت وام ،سمت عرضه
ترجیح میدهد از وام بانکی برای ساختوســاز اســتفاده نکند تا در صورت نیاز بتواند زمان
تکمیل پروژه را به تاخیر بیندازد.
کارشناسان و فعاالن بازار ساختوساز همچنین از تاثیر «بروز رونق در بازار معامالت خرید
و فروش آپارتمــان» و«فروش رفتن بخش قابلتوجهی از واحدهای نوســاز و آماده عرضه
ســازندهها» طی ماههای گذشــته در تامین نقدینگی مورد نیاز سازندهها برای ساخت  وساز
خبر میدهند؛ به گفته آنها رونق ایجاد شــده در بازار مســکن منجر به فروش بخش عمده
واحدهای آماده عرضه سازندهها در بازار مسکن شده و از این طریق بخش قابلتوجهی از نیاز
مالی سازندهها برای شروع پروژههای ســاختمانی جدید برطرف شده است؛ این موضوع نیز
یکی دیگر از دالیل عدم اســتقبال سازندگان تهرانی از وام ساخت در دو ماه اول سال جاری

بوده اســت؛ به ویژه آنکه قیمت واحدهای نوساز و کلیدنخورده نیز با رشد قابل توجهی همراه
شــد ،بنابراین بودجه نقدی مناسبی برای برخی سازندهها به همراه داشت؛ بنابراین نیاز به وام
ساخت برای شروع پروژههای ساختمانی نسبت به دوره رکود به میزان زیادی کاهش یافت.
وام ساخت به سبک آمریکا ،چین و فرانسه
وام ســاخت مســکن در آمریکا برای هر دو نوع ساخت مسکن شخصی و انبوهسازی اعطا
میشود .درخواســتکننده وام ساخت برای حالت شخصیسازی باید تمامی نقشهها و برنامه
پیشــبرد پروژه را به بانک ارائه کند و در صورتی که ارزیابان بانک ارزش اقتصادی پروژه را
تایید کنند و درخواستکننده سابقه بدحسابی نداشته باشد ،قرارداد منعقد میشود .تملک زمین
پیش از عقد قرارداد الزامی نیســت ،اما در صورتی که خرید زمین انجام شــده باشد ،احتمال
موافقت بانک با پرداخت وام افزایش مییابد .وام ســاخت مســکن از دو وام جداگانه تشکیل
شده :وام نخست کوتاهمدت (یک سال یا کمی بیشتر) است که برای ساخت پرداخت میشود.
پس از ســاخت مسکن و صدور اجازه سکونت ،همان وام به وام مسکن تبدیل میشود یا وام
مسکن جداگانهای برای بازپرداخت وام قبلی داده میشود .نرخ سود این دو وام متفاوت است
و عموما وام ســاخت نرخ بهره ثابت ندارد ،بنابراین اشــخاص ترجیح میدهند هرچه سریعتر
وام ســاخت را به وام مسکن تبدیل کنند و همین موضوع سرعت ساختوساز را زیاد میکند.
نرخ بهره وام ساخت تابع قانون روز است و با افزایش یا کاهش نرخ بهره تغییر میکند و نرخ
بهره وام مســکن معموال کمتر است .در این حالت افراد برای دریافت وام مسکن باید حدود
 ۲۰تا ۲۵درصد کل مبلغ وام را ســپردهگذاری کنند .پرداخت مبلغ وام در چند مرحله و طبق
توافق بانک با درخواســتکننده انجام میشود .معموال ۱۰درصد مبلغ در ابتدای عقد قرارداد
(قبــل از خریــد زمین)۱۰ ،درصد در زمان پیریزی و مابقی در  ۲تا  ۳مرحله براســاس روند
پیشرفت پروژه پرداخت میشود.
در آمریکا برای پرداخت وام ســاخت مسکن به شرکتهای انبوهساز حالت متفاوتی اعمال
میشــود .هنگامی که شــرکتی برای یک پروژه ساخت مسکن از بانک تقاضای وام میکند،
سودآوری پروژه و سوابق اجرایی شرکت به دقت مورد بررسی قرار میگیرد .نرخ بهره با توجه
به مبلغ کل پروژه ،زمان تخمینی بهرهبرداری ،سود مورد انتظار و شرایط اقتصادی منطقهای
توساز اغلب ناگزیرند
که ساختوساز در آن صورت میگیرد تعیین میشود .شرکتهای ساخ 
 ۲۰تا ۳۰درصد مبلغ پروژه را در اختیار بانک قرار دهند .پرداخت مبلغ وام از سوی بانک طبق
توافــق و در چند مرحله صورت میگیرد .در پایان پــس از عرضه تجاری پروژه یا در زمانی
که بانک با توافق شــرکت ساختوساز تعیین کرده است ،بازپرداخت مبلغ وام آغاز میشود یا
قرارداد وام دیگری برای بازپرداخت وام ساخت منعقد میشود .تا ۸۰درصد هزینه ساخت ،وام
داده میشــود که البته میزان تسهیالت بستگی به نتایج اعتبارسنجی مشتری (سازنده) دارد.
در کشــور چین در شهرهای حلقه  ۱و ( ۲که بیشترین جمعیت در آنها وجود دارد و بیشترین
درآمدزایی و توســعه اقتصادی در آنها اتفاق میافتد) افزایش تقاضا موجب رونق ساختوساز
شــده است .بانکها در سالهای اخیر تا ۸۰درصد از هزینه کل پروژه ساخت را بهعنوان وام
در اختیار سازندگان قرار میدهند.
اما برای دریافت این وام سازندگان باید تمکن بازپرداخت و سودآوری پروژه را به بانک
اثبات کنند .شــرکتهای واســطی در این زمینه فعالیت میکنند که با اخذ تاییدیههای
الزم و ارائــه بیمهنامه بازپرداخت وام ،فرآیند دریافــت وام از بانک را مدیریت میکنند.
بــه این ترتیب ریســک بازپرداخت برای بانک کاهش مییابد و بوروکراســی به حداقل
میرسد .مراحل مختلف اعطای وام ساخت مسکن ازطریق سه گروه نهاد جداگانه صورت
میگیرد که هریک به طور جداگانه با درخواســتکننده مرتبط میشوند .به این ترتیب که
در وهله نخســت پکیج وام مناسب درخواستکننده ازســوی مراکزی که بازاریابی وام را
برعهده دارند تعیین میشــود .ســپس نهادهایی که تایید تمکن سازنده و ارزش پروژه و
ســایر خدمات مربوط به مدیریت ریســک پروژه را ارائه میکنند ،تضمین بازپرداخت وام
و بیمــه آن را تامین میکنند و در نهایت یک پیشــخوان ،ارائــه خدمات پرداخت وام به
درخواستکننده را مدیریت میکند .در چین هم تا ۸۰درصد هزینه ساخت ،تسهیالت داده
میشــود .در فرانسه اما برای ساختوسازهای مسکونی ارزانقیمت برای اقشار کمدرآمد،
در قالب طرحهای مسکن اجتماعی ،تسهیالت بلندمدت برای خرید زمین و تامین هزینه
ساخت پرداخت میشود .بخشی از این تسهیالت از محل صندوقها و موسسات پسانداز
تامین مالی میشود.

جمعیت آبـی ایدهآل تهران
پنجره ایرانیان؛ رئیس کمیته محیط زیســت شورای شهر تهران گفت :ظرفیت طبیعی
جمعیتپذیری تهران بر اســاس گنجایش منابع آبی این شــهر و میزان مجاز برداشت از
منابع زیرزمینی ،حداکثر سه میلیون نفر بوده است اما اکنون سه برابر این جمعیت در تهران
سکونت دارند و از این رو  ۷۰درصد از آب تهران از سدهای واقع در شعاع  ۱۵۰کیلومتری
این شهر تامین میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،سید آرش حسینیمیالنی در نطق پیش از دستور جلسه علنی
شورای شهر تهران با اشاره به احتمال بروز وضعیت بحرانی برای سالهای آینده در تهران
به لحاظ کمآبی ،گفت :مســئله آب در تهران به گونهای است که ما برای تامین منابع آب
شــرب شهروندان ،حفظ میراث طبیعی شهر تهران و صیانت و ماندگاری از فضاهای سبز
شــهری چارهای جز جراحیهای بزرگ نداریم تــا بتوانیم ضمن کنترل وضعیت به تثبیت
حداقلهای موجود بپردازیم .وی با تشــریح وضعیت کنونی آب در تهران خاطرنشان کرد:
 ۸۷سال قبل ،پایتخت شــهری بود با  ۳۰۰هزار نفر جمعیت که  ۴۸رشته قنات آب مورد
نیاز آن را به میزان  ۳۱ /۵میلیون مترمکعب تامین میکرد .اما در سال گذشته مصرف آب
شرب این شهر حدود  ۹میلیون نفری ،از یک میلیارد مترمکعب فراتر رفت.
به گفته میالنی ،در ســالهای معمولی  ۷۰درصد از این حجم از پنج سد واقع در شعاع
 ۱۵۰کیلومتری تهران تامین میشــود .وســعت حوضه آبخیز این سدها مجموعا بالغ بر
 ۴۸۴۷کیلومترمربع یا بیش از شــش برابر وسعت شهر تهران است .سخنگوی کمیسیون
سالمت ،محیط زیســت و خدمات شهری افزود :اگر به ظرفیت قناتهای قدیمی تهران،
ظرفیت مجاز برداشــت از آبهای زیرزمینی به میزان ۲۵۰میلیون مترمکعب را بیفزاییم،
شهر تهران بر اساس پتانسیل طبیعی خود میتوانست حداکثر پذیرای سه میلیون نفر باشد.
به عبارت دیگر ،در شــرایط فعلی ،شهر تهران به اتکای انتقال آب از حوضههای برفگیر
کوهســتانی بیش از چهار برابر توان طبیعی خود ،آب برای شهروندانش تامین میکند .اما
در آینده با آهنگ فعلی رشد جمعیت ،چه ظرفیتهای سازهای برای تامین آب شهر تهران
باقی مانده است؟
میالنی با تاکید بر اینکه میانگین مصرف آب شــرب هر تهرانی  ۹۱متر مکعب در سال
یا معادل  ۲۵۰لیتر در روز اســت که تقریبا دو برابر اســتاندارد جهانی است ،افزود :حدود
 ۱۰درصد از شــهروندان تهرانی از آب شرب تصفیه شده برای پر کردن استخرهای خود
استفاده میکنند .همچنین همپای توسعه پایتخت ،رشد ساالنه تقاضای آب شرب خانگی
در دو دهه گذشــته بهطور میانگین  ۳درصد در سال بوده و در حال حاضر شتاب این رشد
به شهرهای مجاور تهران نیز تسری پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه میزان هدررفت آب شــرب از شبکه شهری کمتر از  ۳۰درصد و چند
برابر میانگین جهانی اســت ،عنوان کرد :تصور کنیــد که تنها  ۱۰درصد از حجم این آب
به حســاب نیامده ،معادل حجم یک سد  ۱۰۰میلیون مترمکعبی مانند سد لتیان است .این
در حالی اســت که ســاالنه فقط حدود  ۳۰۰کیلومتر از شبکه توزیع آب  ۹هزار کیلومتری
این شــهر اصالح میشــود و این به معنای تداوم روند هدررفت آب تصفیهشده و گرانبها
اســت .رئیس کمیته محیط زیست با بیان اینکه قیمت تمام شده آب شرب در شهر تهران
بدون احتســاب هزینههای سرمایهگذاری ،معادل  ۱۰۰۰تومان برای هر متر مکعب است
که  ۵۰درصد آن از مردم اخذ میشــود (به ازای هر لیتر  ۵ریال) ،یادآور شــد :این آببها
نه تنها پاســخگوی هزینههای بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات گسترده آبرسانی شهر
نیست ،بلکه حتی انگیزه اقتصادی الزم برای جایگزینی وسایل کاهنده مصرف را نیز برای
مصرفکنندگان ایجاد نمیکند .به کارگیری این وســایل تا  ۲۰درصد میتواند در کاهش
مصرف آب موثر باشد.
میالنی با تاکید بر اینکه بر اســاس برآوردهای مقدماتــی از مجموع  ۱۴۷میلیون متر
مکعب نیاز آبی فضای ســبز تهران حدود  ۳۳درصد معادل  ۴۹میلیون متر مکعب به چمن
اختصاص دارد ،خاطرنشــان کرد :وســعت چمنکاری در تهران  ۱۷درصد وسعت فضای

سبز درون شهری است و هنوز برنامه هدفمند و سنجشپذیری برای
کاهش سطح چمنکاری و جایگزینی گیاهان بومی و مقاوم به کمآبی
به شــورای شهر ارائه نشده است .براساس تجارب جهانی نیاز آبی
گونههای بومی  ۳۰تا  ۸۰درصد کمتر از چمنکاری اســت .این
عضو شــورای شهر تهران اضافه کرد :کوهستانهای مشرف
به شــهر تهران روانآبی به میزان  ۱۲۳میلیون مترمکعب
بهصورت فصلی و نابهنــگام تولید میکنند که عمال به
دلیل ورود فاضالب و ســایر آلودگیها کیفیت پایینی
داشــته و مانع جدی در زمینــه احیای طبیعی رود-
درههای تهران محسوب میشوند که در این رابطه،
حرکت جدی از ســوی دستگاههای ذیربط برای
رفع این آلودگیها مشــاهده نمیشود .میالنی با
بیان اینکه باید بپذیریم که شهر تهران به شدت
متکی به ذخایر برفی در ارتفاعات دوردســت و
آسیبپذیر در برابر تغییر اقلیم است و شهروندان
و سازمانهای ما پیرو الگوی بدمصرفی هستند و
اقتصاد آب شهری در تامین هزینههای نگهداری
خویش ناکارآمد اســت ،اظهار کرد :بهکارگیری
روشهای بهینهسازی مصرف آب جز با مشارکت
و آموزش گسترده مردم فراهم نمیشود.
وی افزود :اکنون که با محدودیتهای مالی
و زیست محیطی شدید بر ســر راه انتقال آب
از اطــراف تهران ،مواجهیم چارهای جز حرکت
به ســمت بهینهســازی مصرف آب در شــهر
نداریــم .به اعتقاد وی ،تــا زمانی که جامعه از
مســائل و وضعیت کالن آب به ویژه «تبعات
تغییــر اقلیم» و «عمق بحــران اقتصاد آب»
آگاه نباشد و شــرایط در وضعیت مبهمی قرار
داشته باشــد ،امکان اخذ نظر و درگیر ساختن
گروههای مختلــف اجتماعی در جهت کنترل
بحــران و افزایش مشــارکت اجتماعی مهیا
نیســت .وی با تاکیــد بر اینکــه زنگهای
هشــدار درخصوص معضــل آب از مدتها
قبل به صدا در آمده اســت ،خاطرنشان کرد:
متاســفانه این زنگها یا شنیده نشده یا آنکه
با دولتی فرض کــردن و پرداختهای صرفا
فنی بــه موضوع ،حــل بحــران کمآبی به
چارچوبهای فکری محدودی منحصر شده
است .میالنی همچنین پیشنهاد کرد به منظور
آگاهیبخشی گستردهتر ،دو شاخص «مصرف
روزانه آب شــرب شــهر تهران» و «تغییرات
هفتگی مخازن ســدهای تهــران» همچون
شاخص کیفیت هوا بهصورت برخط و مستمر
از سوی شــرکت آب و فاضالب استان تهران
اطالعرسانی شود.

گزارش

قیمت مسکن در  27سال گذشته

چقدر رشد
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پنجرهایرانیان؛ بر اساس آمارهای اتخاذشده از مرکز آمار ایران طی دو دهه اخیر ،گرچه
نرخ تورم در کشــور بین ارقــام  ۱۰٫۸تا حداکثر  ۴۹٫۴درصد متغیر بــوده ،اما در برخی
کاالهای سرمایهای نظیر طال ،سکه و مسکن ،شاهد رشد چند صددرصدی نرخها بودهایم.
به گزارش صما ،در این میان مسکن ،بهعنوان بزرگترین خرید سبد کاالی خانوار ،طی
 27ســال گذشته ،یعنی از سال  ۷۰تا  ،97شاهد رشد قابلتوجه قیمتی بوده است .بهطور
مثال ،قیمت هر متر مسکن در منطقه  ۱تهران نزدیک به  ۱۴۰درصد رشد داشته است.
نمودار زیر نشان میدهد طی  27سال گذشته ،قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران
چند درصد رشد داشته است.

داشته است

همزمان با رشــد قیمت مسکن در تهران ،دیگر شــهرهای ایران نیز شاهد افزایش قیمت
مسکن بوده اســت .در این میان بانک مرکزی رشد قیمت مسکن را طی شش سال گذشته
بیسابقه و یک رکورد تازه توصیف میکند .این در حالی است که دو نهاد دولتی متولی اعالم
آمارهای رســمی دو رقم متفاوت برای نرخ تورم مسکن در اردیبهشت امسال اعالم کرده و
بانک مرکزی نرخ تورم بخش مســکن را  8.1درصد بــرآورد میکند درحالیکه وزارت راه و
شهرسازی رقم  ۱۲درصد را تخمین زده است.
همچنین گزارش میدانی رســانههای داخلی از بازار مســکن از افزایش بیسابقه قیمت به
نســبت یک ماه قبل حکایت دارد .بر اساس این گزارشها قیمت هر یک مترمربع مسکن در
برخی از مناطق تهران از  20تا  70درصد افزایشیافته است.
این آمارها در حالی بیان میشود که نایبرئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران هم افزایش
بیسابقه قیمت را تائید کرده و در این خصوص گفته است :رشد قیمت مسکن در اردیبهشت
و ماههای بعدی به  ۶۰درصد رســیده اســت .وی این وضعیت را «موقت» توصیف و اظهار
امیدواری کرده اســت :در پایان  6ماهه نخست سال قیمت مسکن تعدیل شود و به رشد ۳۰
درصدی عقبنشینی کند.
بر پایه گزارش بانک مرکزی میانگین رشــد قیمت مســکن در مناطق  ۲۲گانه تهران در
اردیبهشــت امسال به نســبت یک ماه قبل  ۳۵درصد بوده است .این شاخص برای برخی از
مناطق تا  ۷۰درصد نیز پیش رفته است .البته در خرداد و تیر نیز شاهد این اتفاق هستیم.
در این میان محمدرضا رضایی رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی نیز رشد
بیســابقه قیمت مسکن در فصلهای جابهجایی مســتأجران (مرداد و شهریور) را تائید کرده
و گفته است :بازار آشــفته مصالح ساختمانی و تحریک تقاضا بهمنظور رشد اقتصادی بخش
مســکن یکی از ابزارهای دولت حســن روحانی برای آنچه «رونق بخشی» به اقتصاد اعالم
شــد ،است .در همین راستا طی یک سال گذشته ســقف تسهیالت خرید مسکن چندین بار
افزایشیافته و نرخ ســود وام بانکی نیز کاهش دادهشده است .این ابراز اما نقشی در افزایش
قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن نداشته است .بااینحال میزان تقاضا برای مسکن بیشتر
شــده و بهتبع آن قیمت نیز رشد کرده است .دراینبین بهطور مکرر رئیس کمیسیون عمران
مجلس «آشــفتگی بازار مصالح ســاختمانی» را یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت دانسته
و گفته اســت« :تولیدکنندگان مصالح ســاختمانی به بهانه افزایش نرخ ارز قیمت تمامشده
محصوالت را افزایش دادند».

گزارش
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بــه گفته رضایی ایــن افزایش قیمت غیرواقعی اســت ،چراکه حــدود  ۹۰درصد مصالح
ســاختمانی ایران تولید داخلی است و قیمت تمامشــده آن ارتباطی با افزایش نرخ ارز ندارد.
بااینحال قیمت مصالح ســاختمانی طی یک ماه گذشته حداقل  ۳۰درصد افزایشیافته است.
رشد قیمتی میلگرد و سیمان تا سه برابر قیمت پیشین گزارششده است.
رشــد قیمتها اما خریدوفروش مسکن را متوقف نکرده اســت .این در حالی است وزارت
راه و شهرســازی از افزایش  ۳۳درصدی معامالت مســکن در اردیبهشت امسال در مقایسه
با یک ماه قبل خبر داده اســت؛ و به نظر میرســد این افزایش در ماه خرداد و تیرماه نیز به
همین روال بوده است.

این در حالی اســت که تســهیالت خرید مســکن به دلیل افزایش قیمت دیگر حتی توان
پوشــش  ۳۰درصد قیمت تمامشده یک واحد مســکونی را هم ندارد؛ اما آنگونه که رضایی
گفته :خریداران مسکن همان حاضران در بازار ارز و دالر در ماه گذشته هستند.
در این میان دولت از روزهای پایانی ســال گذشته پس از عبور دالر از نرخ برابری  8هزار
تومان ،سیاستهای کنترلی بر بازار ارز را افزایش داد ،خریدوفروش دالر را محدود کرد و نرخ
رسمی دالر را  ۴۲۰۰تومان اعالم کرد.
ابزارهای پلیسی در بازار ارز و محدودیت عرضه دالر موجب بازگشت سپردههای سرگردانی
که جذب این بازار شده بود ،به بازار مسکن شده است.
در شــرایطی که بازگشت احتمالی تحریمهای گســترده علیه ایران تمامی بازارها را تحت
تأثیر قرار داده ،مســکن و طال همچنان بهعنوان دو بازار «امن» برای حفظ ارزش ســرمایه
انتخابشدهاند.
آمارهای اجاره چه میگویند؟
بر اســاس آمارهای بانک مرکزی در مهرماه ســال  ۱۳۹۶شاخص کرايه مسکن اجاري در
شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب  4/8و  5/7درصد
رشد نشان میدهد .همچنین بررسی تحوالت بازار اجارهبهای مسکن در اسفندماه سال 1396
مؤید تغيير متناسب اجارهبها با نرخ تورم در اين دوره است ،بهطوریکه شاخص کرايه مسکن
اجاری در شــهر تهران و درکل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10.5
و  9.4درصد رشد نشان میدهد.
در اولین ماه ســال جاری نیز شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق
شــهري نسبت به ماه مشــابه ســال قبل به ترتيب  10.4و  9.3درصد رشد نشان میدهد.
همچنین در اردیبهشــتماه سال  1397نیز شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در
کل مناطق شــهري نسبت به ماه مشابه ســال قبل به ترتيب  0/11و  6/9درصد رشد نشان
میدهد.
همچنین با توجه به بررســیهای غیررســمی بــازار اجاره در خردادماه ســال جاری این
شاخصها با رشــد یکدرصدی روبرو بوده و شاخص کرايه مســکن اجاري در شهر تهران
نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب  12درصد رشد را نشان میدهد.
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گزارش

الریجانی در بیست و یکمین اجالس نظاممهندسی:

شهرفروشیهامربوط
به نظاممهندسی نیست
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پنجرهایرانیان؛ رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به مناقشات وزارت راه و شهرسازی و
نظاممهندسی طی یک سال گذشته گفت :درزمینه کارهای تخصصی باید امور را به صاحبان
حرفه بســپاریم و سابقه کار دیوانی هم در کشور نشان میدهد که اگر این مسیر را بهدرستی
طی کنیم ،به نفع کشور است.
علی الریجانی در بیســت و یکمین اجالس نظاممهندسی تاکید کرد :اگر نقدی هم در این
زمینهها وجود داشته باشد ،قانون را تفسیر میکنند و احتیاجی به مناقشات در کشور نیست.
وی ادامه داد :در نگرانی وزیر راه و شهرســازی از شهرفروشــی بعید میدانم که مشکل از
نظاممهندســی باشــد .همه میدانیم این اشکال از زمانی در شهرســازی ما به وجود آمد که
شــهرداریها ضوابط شهرســازی را بهدرســتی رعایت نکردند و یا وزارت شهرسازی قدرت
نظارت را نداشت.
الریجانی تاکید کرد :این مشکل از آنجایی به وجود آمد که گفتند شهرداریها باید روی
پای خود بایستند .شوراهای شهر برای آبادانی شهرفروشی کردند و ما باید منابع پایداری
برای شهرداریها و قوانینی برای نظارت وزارت شهرسازی تهیه کنیم.
رئیس مجلس افزود :اینکه امور شــهرداریها به وزارت کشور مربوط شده است ،تدبیر
درســتی نیســت ،بلکه این امور باید به وزارت شهرسازی وصل شــود و این اشکال در
ســاختار دولت است .نظام اداری امکان تمرکز بر کارهای حرفهای و ظرفیت فعالیتهای
تخصصی را ندارد ،بنابراین با تشــکیل نظاممهندســی و پزشکی کارهای تخصصی را به
صاحبان حرفه سپردهایم.
بنا نیست کارها را بر مردم سخت کنیم
وی همچنیــن تصریــح کرد :اینکه وقتی فردی ســاختمانی میســازد ،ناظــر خود را از
نظاممهندســی بگیرد ،فشار آن بر مردم است و بنا نیست که کارها را بر مردم سخت کنیم.
حکومــت گفته که کارها را برای مردم ســهل کنید و پیچ را از پای مــردم باز کنید؛ یعنی
برای کارهای بزرگ شــرایط را ســخت کنید ولی واقعا عملی است که خود مردم ناظرشان
را انتخاب کنند.
وی افزود :سازمان نظاممهندسی شرکتهای مهندسی صالحیتدار را به مردم معرفی کند
که هرکسی میخواهد ساختمان بسازد به این شرکتها مراجعه کند.
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت :شهرداریها واحد مهندسی را بهعنوان ناظر انتخاب
کنند و آن واحد نیز پای تعهد خود بایســتد .زمانی که شهرداریها واحدی را از نظاممهندسی
بهعنوان ناظر بپذیرند ،دلیلی برای وجود بازرسهای دیگر نیست.
چه دلیلی دارد که بازرس ایجاد کنیم
الریجانی همچنین خطاب به آخونــدی اظهار کرد :چه دلیلی دارد که بازرس ایجاد کنیم،
چون از آنطرف هم بازرس دچار مشــکل میشود و حال باید فکری برای حال آنها کنیم.
بهتر است کارها را پیچیده نکنیم و باید جور دیگری به قضیه نگاه کرد.
وی افزود :سازمان نظاممهندسی یک واحد دولتی نیست و اگر در قانون رئیسجمهور آن را
در فرایندی مشخص میکند برای ارتباط با حاکمیت است وگرنه نظاممهندسی نهادی مردمی
است و رفتار آن باید مردمی باشد و کارها را برای آنها آسان کند.
الریجانی خطاب به رجبی که گفت این ســازمان پولی از دولــت دریافت نمیکند ،گفت:

وجهــه و ماهیت یک جریان عمومی فقط پول نیســت و حقیقت قضیه این اســت که رفتار
سازمان نظاممهندسی باید مردمی باشد و اعتماد مردم را برانگیزد.
وضعیت معیشتی مهندسان خوب نیست
وی گفت :وضع معیشــتی بیشــتر مهندسان کشور خوب نیســت و این مسئله تلف کردن
ظرفیت کشور است و باید رونقی در بخش مسکن ایجاد شود.
رئیس مجلس شورای اســامی افزود :با اجرای طرح بازسازی بافتهای فرسوده میتوان
رونقی در بخش مسکن ایجاد کرد و وزارت راه و شهرسازی کمک کند که بافتهای فرسوده
ساماندهی شود.
الریجانی گفت :مجلس میتواند با همکاری دولت تمهیداتی برای بهبود بخش مسکن در
کشــور ایجاد کند و نقدینگی را به این سمت ببرد که به رونق ساختمان منجر شود .به بافت
فرسوده اولویت دهید و ایدههای خود را ارائه کنید .اگر الزم باشد قوانین را به مجلس میبریم
و از آن حمایت میکنیم.
واگذاری طرحهای نیمهتمام عمرانی به بخش خصوصی
رئیس مجلس در ادامه ســخنان خود گفت :شــرایط اقتصادی کشــور بیشتر به دلیل رشد
نقدینگی بسیار زیاد است که به سمت تولید سوق داده نشده است.
الریجانی افزود :البته هیاهوهــای بینالمللی ،تالطم روانی ایجاد میکند ،اما حدی دارد و
اصل مســئله به رشد نقدینگی و آســان نبودن راههای تولید بازمیگردد .پیشنهاد میکنیم با
توجه به شرایط کنونی کشور و نوسانات قیمتها که ربطی به وضع خارجی کشور ندارد شرایط
برای بخش خصوصی آنقدر آســان شــود که این بخش با شــوق به سمت اتمام طرحهای
نیمهتمام عمرانی بیاید.
رئیس مجلس گفت :امســال این موضوع را پیگیــری میکنیم و اتمام طرحهای نیمهکاره
عمرانی میتواند مشکل نقدینگی کشور اشتغال و تولید را حل کند.
الریجانی گفت :حدود  ۶۰۰هزار میلیارد تومان طرحهای نیمهکاره عمرانی در کشور وجود
دارد که دولت پول کافی برای اتمام آنها ندارد و صرفا با اوراق مشــارکت آنها را ســرپا نگه
داشته است .به جز پروژههای ملی ،سایر پروژههای غیرملی باید واگذار شود و رشد نقدینگی
که باعث تالطم بازار شده و هر از گاهی از سمت طال به سمت ارز ،مسکن و خودرو میرود
به ســمت این پروژهها بیاید البته هیاهوهای بینالمللی نیز در رشــد نقدینگی تاثیر داشته اما
مسیر برای تولید هموار نشده است.
وی افزود :پنج ســال اســت که در قانون بودجه دولت را به واگذاری طرحهای نیمهکاره
عمرانی به بخش خصوصی ملزم کردهایم ،اما دولت این مســئله را جدی نگرفته اســت .در
بودجه به دولت اختیار دادهایم که طرحهای نیمهکاره را واگذار کند و برای آسان شدن موضوع
ضوابطی برای آن تعیین نکردهایم.
الریجانی در پایان گفت :با توجه به اینکه بیشتر طرحهای نیمهکاره عمرانی پس از تکمیل
نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود بنابراین پیشنهاد میدهیم دولت هماکنون این طرحها
را به بخش خصوصی واگذار و روند را برای این کار آسان کند .شرایط باید به گونه ای فراهم
شــود تا بخش خصوصی با رغبت وارد کار شده و در حوزه ساختمان رونق ایجاد شود لذا اگر
پیشنهاداتی برای واگذاری طرح های عمرانی دارید می توانید به مجلس ارائه کنید.

نیازمندیهای پنجره
آگهی استخدام
شرکتآرازروزنبرایتکمیلکادرتولیدخودازافرادعالقه مند

وفعالدرسمتموردنظردعوتبههمکاریمینماید:

کارشناس فنی آشنا به تولید در و پنجره یو پی وی سی آشنا
به طراحی و اندازه گیری

شماره تماس88766586 | 88767715 :

آگهی استخدام
استخدام کارشناس فروش

شرکت بهینه گستر فراتاب تولید کننده پروفیل  upvcبا

برند کاتیا کارشناس فروش استخدام مینماید:

واجدین شــرایط لطفا رزومه خود را به شماره تلگرام زیر
ارسالنمایید.

آگهی استخدام

اســتادکار مونتاژ در و پنجره ترمال بریک(آلومینیوم) در

بوشهرنیازمندیم

تلگرام09398286353 :

شماره تماس026-34252286-7 :

026-34252289

شماره تماس09105659652 :

آگهی فروش

حدود 170متر جهت تولیدی یا پخش واقع در تهران نو  ،خیابان

دماوند،نزدیکبهچهارراهآیت

شماره تماس09301803434 :

آگهی استخدام

شرکت بازرگانی پروفیل درب و پنجره  UPVCدر ساری،
استان مازندران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود نیاز به:
 -١مدیر فروش و بازاریابی (آقا)
حداقل  ٥سال سابقه کاری مفید در بخش فروش پروفیل
درب و پنجره  UPVCمبتکر و عالقمند به فروش
دارای مهارت های سازماندهی ،رهبری ،مذاکره و...
لطفا رزومه خود را به شماره
 09113516956ارسال نمایید

گروهصنعتیدیاکوکیشبرایتکمیلکادرتولیدواداریخود
از افراد عالقه مند و فعال در سمت های مورد نظر دعوت به
همکاریمینماید:
 -١سرپرست تولید پروفیل یو پی وی سی با حداقل ٣سال
سابقهکار
-٢مدیرکنترلکیفیتباحداقل ٣سالسابقهکار
 -٣کارشناس فنی آشنا با تولید در و پنجره یو پی وی سی
 -۴کارشناس فروش پروفیل یو پی وی سی
-۵حسابدارصنعتیباحداقل ٣سالسابقهکار
لطفا رزومه خود را بــه آدرس trade@diacogroup.com
ایمیل بفرمایید.
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آگهی فروش
تامینکنندهکلیهقطعاتیدکیماشینآالتتکسرودوسرUPVC
تیغه برش ،تیغه زهوار ،تیغه تمیز کن ،قالب زهوار قابل تنظیم،
جک شیر برقی ،ست مته دستگیره ،مته کپی فرز تفلون،
گیربکس ،تمیز کن دستی ،تمیز کن دستی و پنوماتیک و
اهرمی ،میکروسوئیچ ،رله اتصاالت ،بازویی ،رابط گیربکس،
مکانیزم پدال ،انکودیر ،پی ال سی ،المنت ...
شماره تماس021-26291706 :
09367608423

آگهی استخدام
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جذب نمایندگی فعال
امدادیوپیویسیدرنظردارددرراستایتوسعهدامنهفعالیت

خود و جهت سهولت دسترسی تمامی همکاران در سراسر
کشوربهقطعاتیدکیماشینآالتیوپیویسی؛

نمایندگیفعالجذب مینماید

متقاضیانمحترمباشمارههایذیلتماسحاصلفرمایند یا از
طریقآیدیتلگرامدرارتباطباشید:

شماره تماس021-26291706 | ۰۹۳۶۷۶۰۸۴۲۳ :

یا از طریق آیدی تلگرام در ارتباط باشید:

@Emdadupvcadmin
@emdadupvc

نیازمندیهای پنجره

درج نیازمندیها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان
رایگـان میباشد
روحش شاد و یادش گرامی
مدیریت محترم شرکت زیبا پن صنعت

جناب آقای مهندس نایب آقا

مصیبت وارده را خدمت شما تســلیت عرض نموده ،از درگاه
خداوند متعال برای آن عزیز رحمت و مغفرت واسعه و برای شما
و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.
ما را در غم خود شریک بدانید.
نشریه پنجره ایرانیان
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روحش شاد و یادش گرامی
مدیریت محترم شــرکت محکم سازه نماینده محترم
شرکت آتا پالست پیشرو پایتخت در استان کرمانشاه
جناب آقای مهندس لطفی

مصیبت وارده را خدمت شما تســلیت عرض نموده ،از درگاه
خداوند متعال برای آن عزیز رحمت و مغفرت واسعه و برای شما
و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.
ما را در غم خود شریک بدانید.
روابط عمومی شرکت آتاپالست پیشرو پایتخت

روحش شاد و یادش گرامی
مدیریت محترم شرکت سماسازان
جناب آقای مهندس انوریان

مصیبت وارده را خدمت شما تســلیت عرض نموده ،از درگاه
خداوند متعال برای آن عزیز رحمت و مغفرت واسعه و برای شما
و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.
ما را در غم خود شریک بدانید.
نشریه پنجره ایرانیان

آگهی فروش
یک ست دستگاه تولید شیشه دوجداره با مارک  CMSشامل :
دستگاهکاملشستشویشیشه،1700دستگاهچسببوتیل
دستگاهچسبپلیسولفایدومیزگردان،دستگاهبرشاسپیسر
دستگاه تزریق گاز آرگون  ،با کارکرد بسیار کم و خیلی تمیز به
فروش می رسد.
شماره تماس09173142960 :
آگهی استخدام
یک شرکت تولید پروفیل پی وی سی جهت تکمیل کادر تولید
خودبهیکاپراتورآشنابهاکسترودریوپیویسینیازمنداست
ارسال رزومه به فکس89785441 :
هماهنگی09126504028 :
آگهی فروش
فروشدستگاهتککلهترک
دستگاه تولید در و پنجره دوجداره UPVC
سه فاز برند ساوین ترکیه دست دوم در حد نو همراه با پمپ باد
پانصدلیتریسهفاز
شماره تماس09123786403 :
آگهی فروش
فروش خط کامل شیشه دوجداره CMS
شستشو خشک کن ،پرس پنل باتزریق گاز ،برش  ،CNCبوتیل
زن  ،خط حمل شیشه ،پلی سلفاید ،فریزر ،هیتر ،برش اسپیسر،
میزگردون،خماسپیسر
شماره تماس021-22024693 :
آگهی فروش
فروش دستگاه دوسر  ،ETM 2005جوش و برش2سر،
کپی فرز وکانال تخلیه آب 2تادستگاه ،زهواربر ،مولین،
تمیزکندوموتوره.
شماره تماس021-22010115 :
آگهی فروش

فروش دستگاه  UPVCالوماتک دوسر ،برش2سر ،جوش2سر،
کپیفرز،کانالتخلیهآب،زهواربر،مولین،تمیزکن .CNC

شماره تماس021-26291706 :

